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 چکیده

با توجه به اینکه خرما یک منبع غنی از ترکیبات . روددنیا به شمار میایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم خرما در  :سابقه و هدف
پالپ و عصاره خرما حاصل از کارخانجات فرآوري خرما  قارچیو ضد  یهاي ضد اکسایشفنولی است، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی پلی
  .باشد می

 ضد اکسایشفعالیت همچنین، . پالپ خرما توسط روش سوکسله استخراج و به روش رنگ سنجی ارزیابی شد عصاره متانولی :هامواد و روش
اثر سطوح مختلف پالپ و عصاره پالپ خرما بر روغن آفتابگردان با بررسی . مورد بررسی قرارگرفت  DPPH هاي آزاد عصاره با آزمون مهار رادیکال

فعالیت ضد قارچی . مورد بررسی قرار گرفت C°70روزه نگهداري روغن در دماي  15در طول دوره  اعداد اسیدي، پراکسید و تیوباربیتوریک
  .ارزیابی شد آسپرژیلوس نایجرعصاره و پالپ توسط روش دیسک انتشاري روي کپک 

گرم  100گرم کاتکین بر  میلی(و فالوونوئیدي ) گرم نمونه بر اساس وزن تر 100گرم گالیک اسید بر  میلی(مقدار کل ترکیبات فنولیک  :هایافته
مقایسه داده هاي بدست آمده از آزمون . بدست آمد 72/20و  62/28و  18/304و  72/414به ترتیب عصاره پالپ و ) نمونه بر اساس وزن تر

، 08/0، پالپ و عصاره پالپ به ترتیب TBHQبراي  EC50پالپ خرما بدست آمد و مقادیر  >عصاره خرما>TBHQبه صورت  DPPHبازدارندگی 
در تمامی سطوح باعث کاهش عدد پراکسید  به روغن نتایج نشان داد افزودن پالپ و عصاره خرما. لیتر برآورد گردیدگرم بر میلی میلی 1/1و  5/3
  .را نشان دادآسپرژیلوس نایجر نتایج آزمون میکروبی اثر ضد قارچی عصاره بر کپک . شودمینسبت به نمونه شاهد  TBAو 

و  یبا فعالیت ضد اکسایش یپلی فنلترکیبات نتایج این پژوهش عصاره پالپ خرما را به عنوان یک منبع مقرون به صرفه غنی از  :گیري نتیجه
  .نمایدضد قارچی معرفی می

    ، روغن آفتابگردان، عصاره خرما، فعالیت ضد قارچییاکسیداسیون، قدرت ضداکسایش :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هـاي خـوراکی بـه دلیـل دارا بـودن محتـواي بـاالي        روغن

اسیدهاي چرب به ویژه اسیدهاي چرب غیر اشباع، حساس بـه  
اکسیداســیون روغــن بــا تولیــد . )1(باشــند اکسیداســیون مــی

ترکیبات عامل بوي بـد بـا وزن مولکـولی پـایین همچنـین بـا       
اي و تولید ترکیبـات سـمی و دیمرهـا یـا      تخریب عوامل تغذیه

هـا قابلیـت پـذیرش غـذا را     هـا و پـروتئین  از چربی بسپارهایی
هـاي غلبـه بـر اکسیداسـیون     یکـی از راه . )2(دهـد  کاهش می

ــوتیالت    ــر ب ــاینده ســنتزي نظی ــات ضداکس اســتفاده از ترکیب
، )BHA )Butylated hydroxyanisoleهیدروکســی آنیــزول  

ــوئن   ــی تولــــــــ ــوتیالت هیدروکســــــــ    BHTبــــــــ
)Butylated hydroxytoluene (  ــدروکینون ــیاري هیـ و ترشـ

TBHQ )Ter-butyl hydroquinone(  به عنوان افزودنی در غذا
 . )3(باشد می
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ترکیبات ضد اکسایش با اضافه شدن بـه غـذا میـزان تنـد     
شدگی را به حداقل رسانده، تشکیل ترکیبات سـمی حاصـل از   

اي را حفـظ و  اکسیداسیون را به تأخیر انداخته، کیفیت تغذیـه 
رسـد  به نظـر مـی  . )4(دهند زمان ماندگاري غذا را افزایش می

داراي اثرات سوء بـر  سایشی سنتزي استفاده از ترکیبات ضد اک
هاي زیادي بـراي  روي سالمت انسان بوده و بنابراین محدودیت

بـه عـالوه ایـن ترکیبـات     . استفاده از آنها وجـود داشـته باشـد   
حاللیت کمـی داشـته و از فعالیـت ضـد اکسایشـی متوسـطی       

امروزه تمایل بـه جـایگزینی ترکیبـات    . )5(باشند برخوردار می
ضد اکسایش سنتزي با طبیعی در صنعت غذا به دلیل سرطان 

هـا بـه    پلی فنـول . زا بودن ترکیبات سنتزي افزایش یافته است
ر گیاهـان یافـت   بـه وفـور د   هـاي طبیعـی  عنوان ضد اکساینده

فعالیت ضد اکسایشـی ترکیبـات فنـولی مربـوط بـه      . شوند می
کـه بـه عنـوان عوامـل احیـاء      خاصیت احیاء کنندگی آنهاسـت 

هـاي آزاد فعـال بـه عنـوان      کننده با دادن هیدروژن به رادیکال
یک ترکیب ضد اکسایشـی عمـل کـرده و بنـابراین از تشـکیل      

  ).6(کنند هاي آزاد جلوگیري می رادیکال
یکـی از قـدیمی   ) .Phoenix dactylifera L( میـوه خرمـا  

ترین گیاهان کشت شده در زمین بوده و بخش مهمی از رژیـم  
در  .شـود نواحی خشک و نیمه خشک را شامل میمردم غذایی 

میلیـون تـن    5/7میالدي میزان تولید خرما حدود  2012سال 
میلیون هکتار نخلستان بـا متوسـط عملکـردي معـادل      1/1از 

کشـور  . کیلوگرم در هکتار اعالم شـده اسـت   834هزار و   شش
ترین تولیدکننده خرما در جهان با بیشترین میـزان   مصر بزرگ

عملکرد و کشور الجزایر نیز داراي بیشترین سـطح زیـر کشـت    
ایـران در مقـام دوم    .این محصول در دنیا گـزارش شـده اسـت   

ولید و سـوم سـطح زیـر کشـت خرمـا در جهـان قـرار دارد و        ت
متوسط عملکرد خرماي ایران با متوسط عملکرد جهانی برابري 

 .)7(کند  می
خرما به صورت روزانه مصرف شده و جزء مهمـی از رژیـم    

. دهــدغــذایی مــردم بســیاري از نقــاط جهــان را تشــکیل مــی
مطالعات علمی اهمیت مواد غذایی نظیر خرما را در جلـوگیري  

قلبی عروقی هاي هاي مختلف نظیر سرطان و بیمارياز بیماري
خرما غـذایی بـا محتـواي انـرژي، قنـد،      . به اثبات رسانده است

 ضد اکسایشـی آهن، پتاسیم و ید باال و منبع خوبی از ترکیبات 
بسـتگی بـه   خرمـا   ضـد اکسایشـی   فعالیت. شناخته شده است

هـــاي ســـی و اي، محتـــواي ترکیبـــات فنـــولی و ویتـــامین
فعالیـت ضـد اکسایشـی    . )8(کاروتنوئیدها و فالوونوئیدها دارد 

 )9(و همکـاران   Al-Harrasiواریته مختلـف خرمـا توسـط     22
فعالیت ضد اکسایشی خرما به ترکیبـات  . نشان داده شده است

فنولی موجود در آن شامل پی کوماریک، فرولیک و سـیناپیک  
شـود  هـا نسـبت داده مـی   اسیدها، فالوونوئیدها و پروسیانیدین

و همکـاران   Al Farsiدر مطالعه صـورت گرفتـه توسـط    . )10(
ــید،     )11( ــک اس ــینرژیک و فرولی ــک، س ــک، وانیلی پروکاتچی

گالیک، کافئیـک، پـی کوماریـک، فرولیـک، پـی هیدروکسـی       
معرفـی  ترکیبـات فنـولی موجـود در خرمـا     بنزوئیک به عنوان 

و همکـاران   Besbesاي کـه توسـط   همچنین در مطالعه. شدند
صورت پذیرفت ترکیبات فنولی روغن هسته خرما شـامل   )12(
دي هیدروکسی فنلی استیک اسید، پروتوکاتچیک اسـید،   4و3

کوماریـک اسـید و    -pتیروزول، اسید گالیک، کافئیـک اسـید،   
در کنار فعالیت ضد اکسایشی بسـیاري  . اولئوروپین گزارش شد

از مطالعات فعالیت ضد میکروبی ترکیبات فنولی را نشـان داده  
ــد ــال  . ان ــوان مث ــه عن ــد   )Otaibi )13و  Salehب ــت ض فعالی

اکسایشی و ضد میکروبی میوه خرما را بـر روي چنـد بـاکتري    
اثـر ضـد میکروبـی پلـی     . گرم مثبت و گرم منفی نشان دادنـد 

اي هـا و مهـار آنـزیم هـ     ها بر پـروتئین ها مربوط به اثر آن فنول
و  El Sohaimyدر مطالعه اي دیگر . )13(ها عنوان شد  ریززنده

اثرات ضد میکروبی خرمـاي مصـري را بـر روي     )14(همکاران 
ــاکتري هــاي  ــی، ســالمونال اینتریکــا، باســیلوس  ب اشرشــیا کل

 و استافیلوکوس اورئوس و اینتروکوکوس فوکـالیس سوبتیلیس 
  . نشان دادند

پالپ خرما یکی از محصوالت جـانبی کارخانجـات فـرآوري    
خرما نظیر شیره و قند خرما بوده کـه پـس از استحصـال قنـد     

از آنجـایی کـه ایـن محصـول بـه عنـوان یـک        . بدست می آید
خـوراك  محصول جانبی اغلب نادیده گرفته شده و یا به عنوان 

تواند گیرد، استفاده صنعتی از آن میدام مورد استفاده قرار می
به عنـوان مثـال در   . منجر به ارزش افزائی به این فرآورده گردد

و همکـاران   Mildner-Szkudlarzمطالعه صورت گرفته توسط 
هاي انگـور بـه   ضایعات کارخانجات تولید کننده نوشیدنی )15(

ها با خاصیت ضد و آنتوسیانین هاعنوان منبع غنی از پلی فنول
اکسایشی باال براي پایدارسازي روغن کلزا مـورد بررسـی قـرار    

لذا در این پژوهش استخراج ترکیبات پلی فنـولی پالـپ   . گرفت
خرما به عنوان یک محصول فرعی و ارزان قیمت و افـزودن آن  
به روغن آفتابگردان و بررسـی اثـرات ضـد اکسـایش آن مـورد      

  .ه استتوجه قرار گرفت
  هامواد و روش  

، معرف ) Folin ciocalteu(متانول، معرف فولین سیوکالتو  
-DPPH )2,2-diphenyl-1دي متیل پیکریـل هیـدرازیل    2و2

picrylhydrazyl(،   سدیم بی کربنات، آلومینیم کلراید، پتاسـیم
ــدیم     ــالئین، س ــل فت ــرم، فن ــانول، کلروف ــانول، ات ــتات، مت اس
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، اســید اســتیک، پتاســیم یدیــد، معــرف )ســود(هیدروکســید 
تیوباربیتوریک اسـید   -2نشاسته، پتاسیم تیوسولفات، بوتانول و

TBA )Thiobarbituric acid(   حالل دي متیـل سولفوکسـاید ،
DMSO )Dimethyl sulfoxide(  ــابرو ــت سـ ــیط کشـ ، محـ

از نماینده ) SDA )Sabouraud Dextrose Agarدکستروز آگار 
  .شرکت مرك آلمان تهیه شد
 روغـن تصـفیه و بـوگیري شـده    : روغن نباتی آفتـابگردان 

از شرکت صنعتی  ضد اکسایشیو عاري از ترکیبات  آفتابگردان
  . شد تهیهبهشهر 

پالپ خرما رقم کبکاب به عنوان ضـایعات حاصـل    :پالپ خرما
) همـدان (از تولید شیره خرما از کارخانه شیرین توشه بهـاران  

سپس هسته از خرما جـدا شـده و پالـپ حاصـل بـه      . تهیه شد
پالپ خشـک شـده   . ساعت در دماي اتاق خشک شد 72مدت 

  .داري شدتوسط آسیاب به صورت پودر درآمده و در فریزر نگه
عمـل عصـاره گیـري پالـپ خرمـا       :ره پالپ خرمـا تهیه عصا

 Soxhlet 600(توســط حــالل متــانول و دســتگاه سوکســله 

RDSX, Quick fitبـدین منظـور   . پـذیرفت صورت ) ، انگلستان
در داخل کـارتوش  ) خشک و آسیاب شده(گرم پالپ خرما  30

لیتر متانول خالص در داخل دسـتگاه   پانصد میلی. قرار داده شد
 24بـه مـدت    C°50گیري در دماي  ریخته شده و عمل عصاره

پس از سپري شدن ایـن مـدت   . ساعت صورت پذیرفت 72الی 
 ,HB4 Basic(عصاره توسط دسـتگاه تبخیـر کننـده چرخـان     

IKAلیتر تغلیظ  میلی 100و تحت خال تا حجم حدود ) ، آلمان
سپس عصـاره غلـیظ شـده در    . شده و حالل اضافی تبخیر شد

داخل پتري دیش ریخته شده و در زیر هود قـرار داده شـد تـا    
متانول احتمالی باقی مانده تبخیر شده و عصاره عاري از حالل 

ها در ظـرف   پایان آزمایش دست آمده تاعصاره به. به دست آید
نگهـداري  ) 4℃(اي قهوه اي رنـگ و در دمـاي یخچـال    شیشه

  .)16(شد 
توسـط روش   گیري فنول اندازه: گیري ترکیبات فنولی اندازه

 رنگ سنجی و به وسیله معرف فولین سیوکالتو صـورت گرفـت  
هاي تام موجـود در پالـپ و عصـاره    براي آنالیز کمی پلی فنول

گرم از پالپ  1(میکرولیتر پالپ و عصاره رقیق شده  100پالپ، 
لیتـر رسـانده    میلـی  10ه توسط حالل متانول به حجـم  و عصار

. میلی لیتر معرف فـولین سـیوکالتو مخلـوط شـد    75/0با ) شد
میلی لیتر محلول کربنـات سـدیم سـیر     75/0دقیقه  5پس از 

واکنش در محیط تاریک بـه مـدت   . شده به مخلوط افزوده شد
 دقیقه انجام گردید و سپس توسط دستگاه اسـپکتروفتومتر  90

)Speccord 210, Analytik AG, Jena  جـذب   )ساخت آلمـان
مقـدار کـل ترکیبـات    . نانومتر خوانـده شـد   725در طول موج 

فنولی با استفاده از معادله خط رسم شده براي اسیدگالیک، بـر  
گرم در گرم نمونـه خشـک    مبناي اسید گالیک به صورت میلی

براي هر تیمار سه تکرار انجام شـد و نتـایج بـه    . )17(بیان شد 
  .صورت میانگین گزارش شد

گیـري ترکیبـات    انـدازه : گیري ترکیبات فالوونوئیدي اندازه
بـراي تجزیـه   . ش رنگ سنجی انجام شدفالوونوئیدي توسط رو

ــاره،     ــپ و عص ــود در پال ــل موج ــدهاي ک ــی فالونوئی   5/0کم
گـرم از پالـپ و عصـاره     1(لیتر عصاره و پالپ رقیق شده  میلی

 5/1، )لیتر رسـانده شـد   میلی 10توسط حالل متانول به حجم 
ــانول،   ــر مت ــی لیت ــی 1/0میل ــومینیم،   میل ــد آل ــر کلری  1/0لیت

مخلـوط   لیتـر آب مقطـر   میلـی  8/2پتاسیم و لیتر استات  میلی
) دور در دقیقـه ( 500شده و توسط همـزن مغنـاطیس در دور   

سپس توسط . دقیقه در تاریکی همزده شد 30واکنش به مدت 
نــانومتر  415دســتگاه اســپکتروفتومتر جــذب در طــول مــوج  

مقدار کـل ترکیبـات فالوونوئیـدي بـا اسـتفاده از      . خوانده شد
ده براي کـاتچین، بـر مبنـاي کـاتچین بـه      معادله خط رسم ش

براي هـر  . )17(گرم در گرم نمونه خشک بیان شد  صورت میلی
انجام شد و نتایج به صـورت میـانگین گـزارش    تیمار سه تکرار 

  .شد
قدرت مهار رادیکـال آزاد  : DPPHقدرت مهار رادیکال آزاد 

DPPH    بر اساس بی رنگ شدن محلول متانولی ارغـوانی رنـگ
بـراي  . گـردد پیکریل هیـدرازیل تعیـین مـی    -1دي فنیل  2،2

ــدازه ــال آزاد    ان ــدگی رادیک ــار کنن ــدرت مه ــري ق ، DPPHگی
از عصـاره  ) لیتر میلی گرم بر میلی 1/0 -1(هاي مختلفی  غلظت

در  TBHQو پالپ خرما و نیز ترکیب ضـد اکسـاینده سـنتزي    
هـاي  لیتـر از محلـول   میلـی  3/0سپس . حالل متانول تهیه شد

 DPPHلیتر محلول متانول حاوي معرف  میلی 7/2تهیه شده با 
ه شده و به مخلوط همزد. مخلوط شد) میلی موالر 1/0غلظت (

 517سپس جذب در . دقیقه در تاریکی قرار داده شد 60مدت 
گیري گردیده و فعالیت بـه دام انـدازي رادیکـالی     نانومتر اندازه

  .)18(توسط معادله زیر محاسبه شد 
  

جذب شاهد  100 × جذب نمونه
 DPPHدرصد به دام اندازي رادیکال آزاد = جذب شاهد

  
به منظور بررسـی اثـر ضـد    : آماده سازي تیمارهاي مختلف

ــپ و   ــایش پال ــپ،    اکس ــده از پال ــه ش ــاره تهی ــین عص همچن
 .سازي تیمارهاي مختلف به صورت زیـر صـورت پـذیرفت    آماده

گرم بـر لیتـر    میلی1000و 500، 250، 100سطح  4عصاره در 
)100TE ،250TE ،500E  1000وTE(  ــطح ــپ در دو س و پال
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ــر لیتــر  میلــی 1000و  500 ــه  )1000TPو  500TP(گــرم ب ب
اضـافه شـده و   ضد اکسایش  روغن بوگیري شده فاقد ترکیبات

توسط دستگاه همزن مغناطیسی به مدت یک سـاعت مخلـوط   
در سـطح   TBHQسنتزي ضد اکساینده همچنین ترکیب . شد

ضـد  بـه روغـن آفتـابگردان فاقـد     ) TS(گرم بر لیتر  میلی 200
به  ضد اکسایندهاضافه شده و یک نمونه فاقد ترکیب  اکساینده

علـت اسـتفاده از روغـن    . دانتخاب شـ  )T0( عنوان نمونه شاهد
آفتابگردان به دلیل وجود مقادیر زیـاد اسـیدلینولئیک در آن و   

تیمارهاي تهیـه شـده    .در نتیجه اکسایش سریع این روغن بود
  .ندنگهداري شد C° 70روز در آون  15به مدت 

عصاره و پالپ خرمـا در روغـن    ضد اکسایشبررسی اثر 
عصاره و پالـپ خرمـا در    ضد اکسایشبررسی اثر : آفتابگردان

، عـدد  )15(گیري عدد پراکسـید   روغن آفتابگردان توسط اندازه
ــید  ــک اس ــیدي  و  تیوباربیتوری ــدد اس ــول دوره  )19(ع در ط

بـراي هـر   ) 15و  10، 5، 0روزهاي ( C°70 نگهداري در دماي 
 .گیري شد تکرار اندازه 3تیمار در 

بررسـی  : بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره پالپ خرمـا 
ــک    ــر روي کپ ــا ب ــپ خرم ــی عصــاره پال فعالیــت ضــد میکروب

ــایجر  ــپرژیلوس ن ــازمان  ) 5298PTCC( آس ــده از س ــه ش تهی
توســط روش ) تهـران (پـژوهش هـاي علمـی و صـنعتی ایـران      

 اکرمی مهـاجري  و به روش) Disc diffusion(دیسک انتشاري 
ابتـدا سـویه   . با کمی تغییـر صـورت پـذیرفت    )20(و همکاران 

کپک در محیط کشت سابرو دکستروز آگار کشت داده شـده و  
ورها در سـرم  گرمخانه گذاري شد سپس اسپ C°  25در دماي 

پخـش شـده و    80تـویین  %  1/0فیزیولوژیک همراه با محلول 
توسط الم نئوبار و میکروسکوپ نوري عمل شـمارش اسـپورها   

محـیط کشـت   . لیتـر انجـام شـد    اسپور بر میلـی  106به غلظت 
ها ریخته شده و پس از جامـد   سابرو دکستروز آگار داخل پلیت

میکرولیتر از سوسپانسیون کپـک بـر    100شدن محیط کشت، 
. روي محیط کشت ریخته و توسط آنـس اسـتریل پخـش شـد    

سپس دیسک کاغذي استریل بر روي محیط کشـت قـرار داده   
رقیـق شـده توسـط    (صاره و پالپ خرما لیتر ع میکرو 15شده و 
بـر روي  ) mg/ml 1دي متیـل سولفوکسـاید بـا غلظـت     حالل 

دیسک کاغذي قـرار گرفتـه و پـس از پوشـش دادن درزهـاي      
. گرمخانـه گـذاري شـد     C° 25ها با پـارافیلم، در دمـاي    پلیت

گیري قطر هاله عدم رشد با خـط   فعالیت ضد میکروبی با اندازه
 3این آزمـون بـراي هـر تیمـار در     . دکش دیجیتال محاسبه ش

  .تکرار صورت گرفت
مقدار ترکیبات فنولی و فالونوئیـدي  : تجزیه و تحلیل آماري

تکـرار   3در عصاره و پالپ در قالب طـرح کـامالً تصـادفی و در    
در بخش مربـوط بـه ارزیـابی اثـر ضـد اکسایشـی       . بررسی شد

مختلـف در  ها در روغن آفتابگردان، بررسی اثر تیمارهاي  عصاره
بـا اسـتفاده از روش انـدازه گیـري     ) روز 15صفر تا (طی زمان 

در سطح احتمـال  ن و طرح اسپیلیت پالت و تکرار شده در زما
)01/0(p< نتایج به دست آمـده بـا اسـتفاده از روش    . انجام شد

ها با اسـتفاده از   و مقایسه میانگین (ANOVA)تجزیه واریانس 
مـورد  >p) 01/0(طح احتمال آزمون چند دامنه اي دانکن در س

تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از . تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 Excel و رسم نمودارهـا بـا نـرم افـزار       SAS (V9.1) نرم افزار

  . صورت گرفت
 هایافته  

میـزان ترکیبـات   : محتواي ترکیبات فنولی و فالوونوئیدي
گیري و  سنجی نوري اندازه فنول کل و فالوونوئیدها توسط رنگ

مقـدار فنـول عصـاره و    . آورده شده است 1نتایج آن در جدول 
گـرم گالیـک اسـید بـر      میلی 62/28و  72/414پالپ به ترتیب 

گرم نمونه و مقدار فالوونوئید عصـاره و پالـپ بـه ترتیـب      100
ــه  100تچین بــر گــرم کــا میلــی 72/20و  18/304 گــرم نمون

همچنین راندمان اسـتخراج عصـاره خرمـا در ایـن     . بدست آمد
  .دست آمده ب%  14/7پژوهش 

  
  

 TBHQعصاره و پالپ خرما و  EC50محتواي ترکیبات فنولی، فالوونوئیدي و . 1جدول 

EC50 ) میلی گرم بر
 )لیتر میلی

گرم  میلی(محتواي فالوونوئید 
  )گرم نمونه 100کاتچین بر 

گرم اسید  میلی(محتواي فنول 
  )گرم نمونه 100گالیک بر 

  

b34/0 ± 1/1  a43/3±  18/304  a 65/5 ±72/414  عصاره پالپ خرما  
a25/0 ± 5/3  b23/1 ± 72/20  b 98/0 ±62/28  پالپ خرما  
b01/0 ± 08/0  -  -  TBHQ 

  .است% 1دار در سطح   اختالف معنیحروف غیر مشابه در یک ستون بیانگر 
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بـراي   DPPHرادیکـال  قـدرت مهـار   :  DPPH مهار رادیکـال 
و  1در شکل  TBHQعصاره و پالپ خرما و  هاي مختلف غلظت

. نشان داده شـده اسـت   1در جدول  EC50هاي مربوط به  داده
بـاالتر از   TBHQبا توجه به نتایج، قـدرت ضداکسـایش بـراي    

  .باشدعصاره پالپ خرما و آن نیز باالتر از پالپ خرما می

  
اثر مهارکنندگی غلظت هاي مختلف عصاره و پالپ خرما و آنتی . 1شکل 

  DPPHبر رادیکال آزاد  TBHQ  اکسیدان سنتزي
  

اثـر  : تغییرات عدد پراکسـید و پالپ خرما بر  تأثیر عصاره
متقابـل تیمــار و روز نگهــداري بــر پایــداري اکسایشــی روغــن  

ــاي  ــابگردان در دم ــدازه  C° 70آفت ــق ان ــدد  از طری ــري ع گی
نتــایج تجزیــه . نشــان داده شــده اســت 2پراکســید در شــکل 

واریانس نشان داد که اثر زمان، تیمارهـاي اعمـال شـده و اثـر     
% 1و تیمار بر تغییـرات عـدد پراکسـید درسـطح      متقابل زمان

هـاي  مقایسه میانگین بین زمـان ). 2جدول (باشد  دار می معنی
دار  زمـان اخـتالف معنـی    4مورد بررسی نشان داد که بین هـر  

کمترین و بیشترین اندیس پراکسید بـه ترتیـب در   . وجود دارد
و نمونه شـاهد  ) TBHQ )TSنمونه حاوي ترکیب ضد اکسایش 

)T0 (تأثیر نوع تیمار . مشاهده شد)   استفاده از عصـاره و پالـپ
بر اندیس پراکسید نشان داد که استفاده از پالـپ خرمـا   ) خرما
گـرم بـر لیتـر عـدد پراکسـید      میلـی  1000و  500سطح  2در 

-کمتري نسبت به نمونه شاهد داشته ولی نسبت به سایر نمونه
ور کلـی بـا   به طـ . ها اثر کمتري در کنترل اکسیداسیون داشت

گرم بر لیتر، عـدد   میلی 1000به  100افزایش غلظت عصاره از 
پراکسید به صورت منظم کاهش یافت که این امر نشان دهنده 
یک رابطه مستقیم میان افزایش غلظت عصاره و کـاهش عـدد   

  .پراکسید بود

 آنالیز واریانس اثر ترکیبات مختلف بر عدد اسیدي، عدد پراکسید و عدد اسید تیوباربیتوریک اسید روغن آفتابگردان .2جدول 
MS     

  منابع تغییرات (SOV)  درجه آزادي  عدد اسیدي  پراکسید عدد  تیوباربیتوریک اسیدعدد 
98/1  4113/0  000063/0  2  R)  (تکرار  

17/598906  ** 973/98630  ** 7766/0  ** 3   (T)تیمار  
9760/0  7443/0  000253/0   تکرار*روز  6 

06/534190  ** 813/5418  ** 4369/0**  تیمار 7 
13/8913  42/3917  ** 3171/0  روز*تکرار 21 ** 

8788/0  9007/1  000017/0   تکرار*تیمار  14 
7309/0  9163/0  00081/0   خطا  42 
77/0  51/1  31/4  (CV%) ضریب تغییرات  

  درصد1درسطح احتمالدار  معنی **

 

  
  هاي مختلف مقایسه میانگین عدد پراکسید در زمان .2شکل 

)T0 :روغن عاري از ترکیب ضد اکسایش( نمونه شاهد( ،TS :ضد اکسایش  ترکیب روغن حاويTBHQ گرم بر لیتر عصاره پالپ خرما  میلی 1000و  500، 250، 100، روغن حاوي)100TE ،250TE 

،500 TE  ٍ، ،T  1000 TE  ( گرم بر لیتر پالپ خرما  میلی 1000و  500و روغن حاوي)500TP   1000و TP(  میانگین اعداد پراکسید درمجموع روزهاي صفر، پنجم، دهم و . در طول دوره نگهداري
  ).باشندمی 01/0دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه در ستون بیانگر تفاوت معنی(پانزدهم براي هر تیمار در سه تکرار 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5
ال 

دیک
ي را

دار
 باز

صد
در

D
PP

H

)میلی گرم بر میلی لیتر(غلظت 

TBHQ عصاره پالپ خرما پالپ خرما

0

50

100

150

200

T0 TE100 TE250 TE500 TE1000 TP500 TP1000 TS

ید 
کس

 پرا
س

ندی
ا

)
 بر 

الن
ی وا

ی اک
میل )گرم

تیمار

روز صفر روز پنجم روز دهم روز پانزدهم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             5 / 12

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2274-fa.html


 و همکاران نوشین نوشیروانی.../   بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد قارچ                                                                          82 
 

 ٨٢

بر اساس نتایج ): TBA(تغییرات عدد تیوباربیتوریک اسید 
هـا در شـرایط   آنالیز واریانس با افزایش زمـان نگهـداري نمونـه   

داري افـزایش  به طور معنـی  TBAاکسیداسیون، مقادیراندیس 
زمـان،  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر . )>15/0p(یافت 

تیمارهاي اعمال شده و اثر متقابل زمان در تیمار روي تغییرات 
). 2جـدول  (باشد دار می درصد معنی 1عدد پراکسید در سطح 

هـا در روزهـاي   نمونه TBAآنالیز آماري نشان داد که بین عدد 
. )>05/0p(داري وجــود داشــته اســت  مختلــف تفــاوت معنــی
روزه نگهداري نشـان   15در دوره  TBAمقایسه میانگین اعداد 

گـرم بـر    میلـی  1000داد، نمونه شاهد باالترین و نمونه حـاوي  

را نشـان دادنـد    TBAلیتر عصاره پالـپ خرمـا کمتـرین عـدد     
  ).3جدول (

تغییر در اندیس اسیدي نمونه شـاهد، عصـاره و   : عدد اسیدي
نشـان داده شـده    4پالپ خرما در طـی پـانزده روز در جـدول    

دهـد کـه اثـر زمـان،     واریـانس نشـان مـی   تجزیـه   نتایج. است
تیمارهاي اعمال شده و اثر متقابل زمان و تیمـار بـر تغییـرات    

). 2جـدول  (باشـد  دار مـی  درصد معنی 1عدد اسیدي در سطح 
مقایسه میانگین اعـداد اسـیدي نشـان داد کـه تغییـرات عـدد       
اسیدي در بین تیمارهاي مختلـف از رونـد منظمـی برخـوردار     

  .باشدنمی
 

  هاي مختلفدر زمان) TBA(مقایسه میانگین عدد تیوباربیتوریک اسید . 3جدول 
  تیمار    

  روز
T0 TE100  TE250  TE500  TE1000  TP500  TP1000  TS  

0  12/1±62 42/1±65/42 02/1±60 92/1±60 22/2±60 23/1±60 92/1±60 34/2±64 
5  45/3±23/137 99/0±70 96/2±27/59 02/6±77/82 36/5±58/72 52/4±02/109 67/4±88/99 12/1±55/75 

10  45/1±31/184 32/1±54/134 85/1±68/129 18/4±87/95 41/5±4/80 98/2±23/154 72/6±53/156 92/5±15/117 
15  38/2±59/255 45/1±14/165 62/3±88/148 89/2±08/106 39/2±875/91 43/5±9/204 79/5±16/203 72/3±92/134 

78/159  *میانگین a 08/103 d 45/99 e 18/86 g 21/76 h 03/132 b 89/129 c 9/97 f 
  ).باشندمی 01/0دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه در ستون بیانگر تفاوت معنی(میانگین اعداد تیوباربیتوریک اسید درمجموع روزهاي صفر، پنجم، دهم و پانزدهم براي هر تیمار در سه تکرار *
)T0 : روغن فاقد ترکیب ضد اکسایش(نمونه شاهد( ،TS : روغن حاوي ضد اکسایشTBHQ گرم بر لیتر عصاره پالپ خرما  میلی 1000و  500، 250، 100، روغن حاوي)100TE ،

250TE ،500 TE  ٍ، ،T  1000 TE  ( گرم بر لیتر پالپ خرما  میلی 1000و  500و روغن حاوي)500TP   1000و TP.(  
  

  هاي مختلفمقایسه میانگین عدد اسیدي در زمان. 4جدول 
  تیمار

  روز     
T0 
 

TE100  TE250  TE500  TE1000 TP500  TP1000  TS  

0  0012/±036/0 0038/0±03/0 0087/0±036/0  0027/0±016/0 0016/0±033/0 0045/0±02/0 0012/0±033/0 0024/0±033/0 

5  0036/0±06/0  0071/0±063/0 0026/0±046/0 0054/0±066/0 0046/0±043/0 0043/0±033/0 0087/0±056/0 0081/0±07/0 

10    0017/0±083/0 0085/0±093/0 0028/0±09/0 0016/0±091/0 0048/0±083/0 0012/0±073/0 0012/0±08/0 0045/0±086/0 

15  0039/0±133/0 0016/0±125/0 0028/0±113/0 0031/0±146/0 0089/0±123/0 0034/0±12/0 0089/0±13/0 009/0±356/0 

078075/0 *میانگین b 077825/0 c 0413/0 f 080065/0 a 0531/0 e 042/0 f 0747/0 d 0814/0 a 

  ).باشندمی 01/0دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی(میانگین اعداد اسیدي درمجموع روزهاي صفر، پنجم، دهم و پانزدهم براي هر تیمار در سه تکرار *
)T0 :روغن عاري از ترکیب ضد اکسایش( نمونه شاهد( ،TS : روغن حاوي ضد اکسایشTBHQ گرم بر لیتر عصاره پالپ خرما  میلی 1000و  500، 250، 100، روغن حاوي
)100TE ،250TE ،500 TE  ٍ، ،T  1000 TE  ( گرم بر لیتر پالپ خرما  میلی 1000و  500و روغن حاوي)500TP   1000و TP.(  

  
فعالیت ضد میکروبـی عصـاره و پالـپ    : فعالیت ضد میکروبی

در محیط کشـت توسـط    آسپرژیلوس نایجرکپک  خرما بر روي
گیري قطر هاله عدم رشد مورد بررسی قرار گرفته شده و  اندازه

نتـایج نشـان داد کـه    . نشان داده شده است 5نتایج در جدول 
عصاره پالپ خرما فعالیت ضد میکروبی باالتري  نسبت به پالپ 

  ).>01/0p(دهد خرما نشان می
  

بر روي کپک فعالیت ضد میکروبی عصاره و پالپ خرما . 5جدول 
 آسپرژیلوس نایجر

آسپرژیلوس (قطر هاله عدم رشد 
 )نایجر

  نمونه

c0± 0  شاهد  
a9/0 ± 21  عصاره پالپ خرما  

b4/0 ± 7  پالپ خرما  
 ).میباشند 01/0دار درسطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی(
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  بحث  
با مقایسه محتواي ترکیبـات فنـول و فالوونوئیـد عصـاره و     

شود که عصاره به طـور معنـی داري در   پالپ خرما مشاهده می
میزان باالتري از ترکیبات فنـولی را نشـان    01/0سطح احتمال 

و  Behija Saafiمحتواي ترکیبات فنـولی در مطالعـه   . دهدمی
دست آمد گرم به 100میلی گرم بر  209–447 )21(همکاران 

. بــا نتــایج حاصــل از ایــن پــژوهش مطابقــت دارد کــه تقریبــاً
همچنین مقدار ترکیبات فنـولی در خرمـا در مطالعـه صـورت     

میلی  240– 505بین  )22(و همکاران  Kchaouگرفته توسط 
ــات     ــواي ترکیب ــاره و محت ــرم عص ــر گ ــید ب ــک اس ــرم گالی گ

گـرم   100میلی گرم کـاتچین بـر    58 -213فالوونوئیدي بین 
  همچنــین در مطالعــه دیگــري توســط. دســت آمــدعصــاره بــه
 Al Farsi   ي میزان ترکیبات فنولی کل خرما )23(و همکاران

دسـت  گرم به 100گرم گالیک اسید در  میلی 172-246عمانی 
میزان ترکیبات فنولی کـل چنـد رقـم خرمـا در پـژوهش      . آمد

 9/2 -141بـین   )24(صورت گرفته توسط بیگلري و همکاران 
. دسـت آمـد  گـرم نمونـه بـه    100میلی گرم گالیـک اسـید در   

ــین     ــدي ب ــات فالوونوئی ــزان ترکیب ــین می  6/1 -8/81همچن
گرم ماده خشک بر اسـاس معـادل کـاتچین     100گرم در  میلی

 . به دست آمد
 هـاي مختلـف   براي غلظتDPPH رادیکال آزاد میزان مهار 

 TBHQعصاره و پالپ خرما و همچنین ضداکسـاینده سـنتزي   
شود همانطور که مالحظه می. نشان داده شده است 1در شکل 

هاي کمتري نسبت بـه  در غلظت TBHQضداکساینده سنتزي 
ــا   ــپ و عصــاره خرم ــدگی را نشــان  %  100پال ــت بازدارن فعالی

دهد که بیانگر فعالیـت ضداکسایشـی بـاالتر آن نسـبت بـه       می
همچنین مقایسه پالـپ و عصـاره   . باشدپ و عصاره خرما میپال

دهد که عصـاره نسـبت بـه پالـپ فعالیـت      پالپ خرما نشان می
دهد که این پدیده بـه محتـواي   مهارکنندگی باالتري نشان می

باالتر ترکیبات فنولی و فالوونوئیدي عصاره در مقایسه با پالـپ  
. ده اسـت نشـان داده شـ   1شود کـه در جـدول   نسبت داده می

نشان دادنـد کـه ارتبـاط خطـی بـین       )24(بیگلري و همکاران 
فعالیت ضد اکسایشی و محتواي ترکیبات فنـولی خرمـا وجـود    

ارتبــاط مســتقیمی  )22(و همکــاران  Kchaouهمچنــین . دارد
بین محتواي ترکیبـات فنـولی و فالوونوئیـدي و فعالیـت ضـد      

آنهـا همچنـین   . اکسایشی در عصاره خرمـا را گـزارش نمودنـد   
 DPPHوان نمودند فعالیـت بازدارنـدگی عصـاره خرمـا روي     عن

نشان  )14(و همکاران   El Sohaimy.باشدوابسته به غلظت می
دادند که خرماي مصري حاوي مقدار بـاالیی ترکیبـات فنـولی    

فعالیت مهار . دهدبوده و فعالیت ضد اکسایشی باالیی نشان می
بـه  مربـوط   EC50بـر حسـب    DPPHبازدارندگی رادیکـال آزاد  

نتـایج   .آمـده اسـت    1در جدول  TBHQپالپ خرما و  عصاره،
ضـد  خرما اثر  پالپدر مقایسه با عصاره و  TBHQنشان داد که 

 . بیشتري داشته است اکسایش
نتایج آزمون عدد پراکسید نشان داد عدد پراکسید در طول 

یابد هر چنـد ایـن افـزایش    زمان براي همه تیمارها افزایش می
نتـایج  . باشـد شاهد از شدت باالتري برخـوردار مـی  براي نمونه 

نتـایج  افزایش شـاخص پراکسـید در طـول دوره نگهـداري بـا      
ــل از پــژوهش   ــاران  Mariodحاص و  ســلمانیانو  )4(و همک

ها نشان داد که  مقایسه میانگین. مطابقت داشت )25(همکاران 
و پــس از آن  TBHQمونــه شــاهد بیشــترین و نمونــه حــاوي ن

گرم بر لیتر عصـاره خرمـا    میلی 1000و  500تیمارهاي حاوي 
همـانطور کـه انتظـار    . باشـند کمترین عدد پراکسید را دارا می

رود نمونـه شـاهد بـه دلیـل نداشـتن مـواد ضـد اکسـایش         می
هـاي  در نمونـه . بیشترین میزان اکسـایش را نشـان داده اسـت   
 1000و  500ي حاوي سطوح مختلف عصاره خرما نمونـه حـاو  

دهد گرم بر لیتر عصاره کمترین عدد پراکسید را نشان می میلی
که این امر ممکن است مربوط به بـاال بـودن میـزان ترکیبـات     

به طور کلی با افـزایش غلظـت عصـاره از    . ها باشدفنولی در آن
گرم بـر لیتـر، عـدد پراکسـید بـه صـورت        میلی 1000به  100

شان دهنده یک رابطه مستقیم منظم کاهش یافت که این امر ن
دلیـل  . میان افزایش غلظت عصاره و کاهش عدد پراکسید بـود 

این امر احتماالً مربوط به افزایش غلظت ترکیبات فنولی و بـاال  
هاي باالتر عصاره بـوده و   بودن ظرفیت ضد اکسایش در غلظت

در ضـد اکسـایش   توان عنوان نمود که توانایی ترکیبات لذا می
اگـر چـه در   . سیون وابسته به غلظـت بـوده اسـت   مهار اکسیدا

هـاي  نمونـه  روزهاي ابتدایی اختالف میان اندیس پراکسـید در 
گذشـت   هاي مختلف عصاره محسوس نبود، اما بـا  حاوي غلظت

هاي روغن حاوي ترکیـب ضداکسـایش سـنتزي یـا     زمان نمونه
گرم بر لیتـر عصـاره ثبـات اکسایشـی      میلی 1000نمونه حاوي

ترکیبـات   ضـد اکسـایش  افزایش قـدرت   .دندبیشتري نشان دا
تـوان بـه افـزایش تعـداد      افزایش غلظت را می فنولی در نتیجه

هاي آزاد  هاي فعال این ترکیبات براي واکنش با رادیکالجایگاه
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 ٨٤

ها ارتباط بین محتـواي   در بسیاري از پژوهش .)25(نسبت داد 
ترکیبات پلی فنولی و فعالیت ضد اکسایش بـه اثبـات رسـیده    

ــژوهش صــورت . اســت ــه عنــوان مثــال در پ   گرفتــه توســط ب
 Al-Turki  ارتبــاط مســتقیمی بــین محتــواي  )8(و همکــاران

اریتـه خرمـا   و 15ترکیبات فنولی و فعالیـت ضـد اکسـایش در    
 2بر اسـاس نتـایج اسـتفاده از پالـپ خرمـا در      . نشان داده شد

گرم بر لیتر عـدد پراکسـید کمتـري     میلی 1000و  500سطح 
ها اثر نسبت به نمونه شاهد نشان داد ولی نسبت به سایر نمونه

این نتایج بر اساس محتواي . کمتري در کنترل اکسایش داشت
پالـپ و عصـاره قابـل تفسـیر     ترکیبات فنول و فالوونوئید بـین  

حـاوي میـزان    05/0احتمـال  زیـرا عصـاره در سـطح    . باشد می
باالتري از ترکیبات فنول و فالوونوئیدي نسبت به پالـپ خرمـا   
بوده است لذا فعالیت ضد اکسـایش بـاالتري نسـبت بـه پالـپ      

با مقایسه اثر بخشی نمونه حـاوي ترکیـب   . دهدخرما نشان می
و سطوح مختلف پالـپ و عصـاره    TBHQضد اکسایش سنتزي 

 200در سـطح   TBHQتوان عنوان نمـود اسـتفاده از   خرما می
گرم بر لیتر اثربخشی بیشتري نسبت به پالپ و عصـاره در   میلی

همچنـین مقایسـه  نتـایج    . سطح مورد اسـتفاده داشـته اسـت   
، باالتري فعالیت ضد اکسایش DPPHآزمون مهار رادیکال آزاد 

عنوان نمود و بعـد از   TBHQد اکسایش را مربوط به ترکیب ض
هر چند با توجه بـه  . آن عصاره و سپس پالپ خرما قرار داشتند

توان دریافت نمود که فعالیت مهارکنندگی پالـپ و  می 1شکل 
دهـد و  عصاره با افزایش غلظت به طور منظم افزایش نشان می

و  DPPHارتباط مسـتقیمی بـین فعالیـت مهـار رادیکـال آزاد      
رسد اسـتفاده از غلظـت هـاي    لذا به نظر می. ود داردغلظت وج

گرم بر لیتر  میلی 200که  TBHQباالتر عصاره بتواند با غلظت 
  . در نظر گرفته شده است، رقابت نماید

دهــد، نشـان مـی   TBAبررسـی نتـایج مربـوط بــه آزمـون     
تا روز پنجم مربـوط بـه نمونـه شـاهد و      TBAبیشترین میزان 

گـرم بـر    میلـی  100کمترین میزان آن مربوط به نمونه حـاوي  
 15در دوره  TBAمقـادیر   میـانگین  مقایسـه . لیتر عصاره بـود 

 1000و  500روزه نشان داد که نمونـه شـاهد و نمونـه حـاوي    
و  500گرم بر لیتر پالپ خرمـا بیشـترین و نمونـه حـاوي      میلی

ضـد  رم بر لیتر عصاره پالپ خرما و نمونه حـاوي  گ میلی 1000
کمتـرین میـزان اکسـایش را نشـان      TBHQسنتزي  اکساینده

بـا   TBHQدر مقایسه عملکرد ضـد اکسـاینده سـنتزي    . دادند
عصاره و پالپ خرما، تـا روز پـانزدهم پـس از دو نمونـه حـاوي      

ــزان    میلــی 1000و  500 ــرین می ــر عصــاره، کمت ــر لیت ــرم ب گ
این نتـایج بـا    .بود TBHQبوط به نمونه حاوي اکسیداسیون مر

نتایج حاصل از عدد پراکسید که بعد از گذشت پانزده روز عدد 
 TBHQضـد اکسـاینده سـنتزي    پراکسید براي نمونـه حـاوي   

گرم بر لیتر  میلی 1000و  500کمترین بوده و دو نمونه حاوي 
باشــند، عصـاره بعـد از آن داراي کمتــرین عـدد پراکســید مـی    

نشان  TBAدر حالی که نتایج حاصل از آزمون   .ت نداردمطابق
دهد بعد از گذشـت پـانزده روز گرمخانـه گـذاري کمتـرین      می

گـرم   میلـی  1000و  500مربوط به دو نمونه حاوي   TBAعدد
بر لیتر عصـاره بـوده و نمونـه حـاوي ضـد اکسـاینده سـنتزي        

TBHQ  بعد از آن کمترین میزانTBA این نتایج. را نشان داد 
کـه نتیجـه گیـري     )26(با نتایج پژوهش صمدلوئی و همکاران 

همـاهنگی   TBAروند افزایش پراکسید با روند افزایش نمودند 
تـوان نتیجـه گرفـت رونـد      بنـابراین مـی  . ندارد مطابقت داشت

هـاي  عـالوه بـر پراکسـید تحـت تـأثیر شـاخص       TBA افزایش
ــی   ــز م ــري نی ــددیگ ــه  15در روز . باش ــايام نمون  100TEه

 TBAافزایش قابل تـوجهی در   1000TPو  250TE، 500TPو
از  TBAنشان دادند، در حالی که در سایر تیمارها افزایش عدد 

تـوان  در بیان علت این پدیده می. اي برخوردار بودروند آهسته
سطوح پـایین عصـاره بـه     ضد اکسایشعنوان نمود که ظرفیت 

هـاي  ها کاهش یافته ولی در غلظـت  دلیل غلظت کم پلی فنول
در طـول زمـان حفـظ    ضد اکسایشی مچنان اثر باالي عصاره ه

مقایسه سطوح مختلف عصاره خرما نشان داد که بـا  . شده است
افزایش یافته به طوري ضد اکسایشی افزایش غلظت عصاره اثر 

 500نمونه حـاوي   C°70روز نگهداري در دماي  15که بعد از 
و بعـد از   TBAگرم بر لیتر عصاره کمترین عـدد   میلی 1000و 

گرم بر لیتر عصـاره قـرار    میلی 500و  250ه ترتیب نمونه آن ب
هاي حـاوي عصـاره بـرگ    در نمونه TBAکاهش عدد . داشتند

و ترکیب ضـد اکسـایش سـنتزي     Monechma ciliatumگیاه 
BHA    نسبت به نمونه شـاهد توسـطMariod   4(و همکـاران( 

  . گزارش شد
داري در تمام تیمارها در ي نگهاسیدي در طی دوره اندیس

ها نشـان داد   نتایج آزمون دانکن بین میانگین. حال افزایش بود
% 1داري در سـطح احتمـال    روزهاي مختلف تفاوت معنـی بین 

شود به طـوري کـه تیمارهـاي حـاوي     در اسیدیته مشاهده می
گـرم   میلـی  100و  TBHQپالپ خرما،  گرم بر لیتر میلی 1000
ه ترتیب باالترین میـزان عـدد اسـیدي را    عصاره خرما ب بر لیتر
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نتایج اعداد اسیدي نشان داد کـه بـین تیمارهـاي    . نشان دادند
بنـابراین  مختلف و عدد اسـیدي رونـد منظمـی وجـود نـدارد،      

، تـأثیر  ضـد اکسـایش  توان نتیجه گرفت که افزودن ترکیب  می
 . اي بر عدد اسیدي نداشته استهبازدارند

هـا و   ل فساد بسـیاري از میـوه  عامآسپرژیلوس نایجر کپک 
ــی   ــمار م ــه ش ــبزیجات ب ــد   س ــل تولی ــه دلی ــین ب رود همچن

، لـذا  )27(شـود  ها کپکی بیماري زا محسوب می مایکوتوکسین
خواص ضد قارچی عصاره و پالپ خرما بر روي این کپک مـورد  

دهد عصاره نتایج آزمون میکروبی نشان می.  بررسی قرار گرفت
ــت   ــا داراي فعالی ــپ خرم ــر روي    و پال ــی ب ــد کپک ــک ض کپ

باشند هر چند شدت فعالیت ضد کپکـی  میآسپرژیلوس نایجر 
قدرت ضد  .باشدداري باالتر از پالپ می در عصاره به طور معنی

بـه  . کپک خرما در تحقیقات مختلفـی نشـان داده شـده اسـت    
  Altuwairkiو Ismailعنوان مثال در تحقیق انجام شده توسط 

عصاره متانولی پالپ خرما داراي اثـر بازدارنـده قـوي بـر      )28(
و  آسـپرژیلوس ، سـیلیوم  پنـی ، فوزاریـوم ، آلترناریـا هـاي  کپک

بوده و قطر هالـه عـدم رشـد کپـک بـا افـزایش        پوروم اوکسی
هـاي مـورد بررسـی    در میان کپک. یافتغلظت عصاره افزایش 

هـا حساسـیت   نسـبت بـه سـایر کپـک     فوزاریومو  پنی سیلیوم
گزارش شده اسـت کـه    .بیشتري به عصاره متانولی نشان دادند

توسط عصاره خرما منجـر بـه تضـعیف و     کاندیدا آلبیکنزتیمار 
فرو ریختن جزئی دیواره سلولی شـده و در غلظـت بـاال اثـرات     

سلولی، نشت محتویات سیتوپالسمی و حتـی   عمیقی از تحلیل
بــه طــور کلــی ترکیبــات . مـرگ ســلول مشــاهده شــده اسـت  

هـا داشـته و   شیمیایی گیاهی اثـرات متعـددي بـر روي کپـک    
استفاده از عصاره خرما به عنوان یک ماده دارویی نیـز محتمـل   

ه تحقیقات در شرایط آزمایشگاهی نشان داد. دانسته شده است
که احتماالً فالونوئیدها مسئول بـروز خـواص ضـد کپـک      است

ها نشان  بسیاري از پژوهش. )29(روند عصاره خرما به شمار می
ها نیز مربوط به محتـواي  اند که فعالیت ضد باکتري عصاره داده

کومارین، فالوونوئید، تانن و اسـید . باشدترکیبات فنولی آن می
ــ  ــر ب ــاکتري قابــل تــوجهی ب  اکتريهــاي فنولیــک اثــر ضــد ب

در مطالعه صورت  .)30(اند  نشان داده استافیلوکوکوس اورئوس
فعالیت ضد میکروبـی   )31(و همکاران  Barberyگرفته توسط 

عصاره خرما مربوط به توانایی ترکیبـات فنـولی در اتصـال بـه     

دیواره سلولی باکتري و بنابراین ممانعت از رشد باکتري عنـوان  
 Millerو  Alanهمچنین در مطالعـه دیگـر توسـط    . شده است

بازدارندگی از فعالیت باکتري هاي گرم مثبت بـه حضـور    )32(
هـا نسـبت داده    ها و فالوان ا، آنتوسیانینفالوون ها، فالوونوئیده

با توجه به این نتایج و همچنین بر اساس نتایج حاصـل از  . شد
تـوان عنـوان نمـود    مـی ) 1جدول (گیري ترکیبات فنولی  اندازه

عصاره به دلیل دارا بودن محتواي باالتر ترکیبات فنولی فعالیت 
تـایج  ن .ضد میکروبی باالتري نسبت به پالـپ نشـان داده اسـت   

ارتباط مسـتقیمی بـین    )14(و همکاران  El Sohaimyپژوهش
محتواي ترکیبات فنولی و فعالیت ضد باکتریایی عصـاره خرمـا   

تفاوت در فعالیت ضد میکروبـی عصـاره خرمـا در    . را نشان داد
مطالعات مختلـف مربـوط بـه تفـاوت محتـوا و نـوع ترکیبـات        

  . باشدفنولی عصاره خرما می پلی
هاي عصاره و پالـپ خرمـا بـر    پلی فنولدر این پژوهش اثر 

اکسیداسیون روغن آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج 
حاکی از قدرت ضد اکسایش بیشتر عصاره خرما نسبت به پالپ 

فنلــی و  دلیــل ایــن امــر محتــواي بــاالي ترکیبــات پلــی . بــود
هـاي  باشد که به عنوان به دام اندازنده رادیکالفالوونوئیدي می

همچنین نتایج آزمـون میکروبـی فعالیـت    . نمایندد عمل میآزا
آسـپرژیلوس  ضد کپکی عصـاره پالـپ خرمـا را بـر روي کپـک      

باتوجه به اینکه پالپ خرما یک فرآورده فرعـی  . نشان داد نایجر
کارخانجات شیره و قند خرما محسوب شده و اغلب به صـورت  

گیرد و بـا  خوراك دام و یا کود کشاورزي مورد استفاده قرار می
تـوان عصـاره   این مـاده، مـی  ضد اکسایشی توجه به اثرات قوي 

ضـد اکسـایش   اي از ترکیبات این میوه را به عنوان منبع بالقوه
طبیعــی مــورد پــژوهش بیشــتر قــرار داده و درصــنعت غــذا و  

  .داروسازي مورد استفاده قرار داد
داننـد از زحمـات   نویسندگان بر خـود الزم مـی   :سپاسگزاري

، هـا مهندس آزاده آزادیان به دلیـل انجـام برخـی آزمـون    خانم 
مسـئول کنتـرل کیفیـت     جناب آقاي مهنـدس حسـن خلیفـه   

و  شرکت بهشهر بـه دلیـل فـراهم سـاختن روغـن آفتـابگردان      
همچنین سرکار خانم دکتر رویا کرمیـان عضـو هیئـت علمـی     
دانشگاه بوعلی سینا به دلیل در اختیار گذاشتن برخی امکانـات  

هی براي این کار، نهایت تشـکر و قـدردانی را داشـته    آزمایشگا
  .باشند
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Background and Objectives: Iran is considered as one of the most important suppliers of date all over the word. Since 
date is a rich source of polyphenolic compounds, the aim of this study is to investigation of the antioxidant and 
antifungal properties of dates pulp and its methanolic extract. 

Materials & Methods: Methanolic extract of date pulp was extracted by Soxhlet and evaluated by colorimetric 
method. In addition, antioxidant properties of the extracts were measured by DPPH radical scavenging method. The 
effect of different levels of date extract and pulp on acidic, peroxide and thiobarbituric acid values of sunflower oil 
during 15 days of storage at 70 °C were investigated. Antifungal effect of date extract and pulp against Aspergillus 
niger was evaluated according to the disc diffusion method. 

Results: Total phenolic (mg gallic acid/ 100 g sample) and flavonoid (mg catechin/100 g sample) compounds of extract 
and pulp were 414.72, 304.18, 28.62 and 20.72, respectively. DPPH radical scavenging activity of TBHQ, date pulp and 
extract showed the results as follows: TBHQ � date extract �date pulp. Based on the results, addition of date pulp and 
its extract decreased peroxide and TBA values of sunflower oil compared to the control sample. The results of 
antifungal test indicated antifungal effects of date extract against Aspergillus niger. 

Conclusion: According to the obtained results, date pulp and its extract can be introduced as a cost-effective source of 
antioxidant as well as antifungal compound in food technology.   
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