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بررسی ويژگیهای ضد اکسايشی اسانس دانۀ رازيانه ) (Foeniculum vulgareو تأثير آن بر پايداری اکسايشی
روغن سويا
مونا مظاهری کلهرودی ،*1عليرضا بصيری ،2حسين جاللی
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 .1کارشناس ارشد ،گروه مهندسی صنایع غذایی ،دانشکدۀ علوم و مهندسی صنایع غذایی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان
 .2استادیار ،گروه صنایع غذایی و تبدیلی ،پژوهشکدۀ صنایع شیمیایی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 .3استادیار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکدۀ علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان
(تاریخ دریافت -1393/3/31 :تاریخ تصویب)1393/9/4 :

چکيده
در سالهای اخیر استفاده از ضد اکسایندههای سنتزی بهعلت سمّی و سرطانزابودن محدود شده است .بنابراین استتفاده از
منابع طبیعی بهعنوان جایگزین ترکیبهای سنتزی اهمیت ویژهای دارد .در ایتن پتژوهش ،تتأثیر فعالیتت ضتد اکسایشتی
سطوح گوناگون اسانس دانۀ رازیانه شامل غلظتهای  ،0/7 ،0/6 ،0/5 ،0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1و  0/8میلیگرم در میلتیلیتتر
روغن سویای تصفیهشدۀ عاری از ضد اکساینده ،در دمای  90درجۀ سلسیوس ،بهمتد ههتار هفتته و در فواصتل زمتانی
ثابت هفتروزه با آزمون گرمخانهگذاری ( )oven testازطریق سنجش اندیسهاى آنیزیدین ،پراکسید ،و محاستبۀ انتدیس
توتوکس بررسی شد .همهنین ،زمان مقاومت به اکسایش نمونهها با دستگاه رنسیمت سنجیده شد .سپس نتایج حاصتل از
دو آزمون گرمخانهگذاری و رنسیمت ،با نمونۀ شاهد و ضد اکسایندههاى سنتزى بوتیلیتد هیدروکستی آنیتزول ) (BHAو
بوتیلید هیدروکسی تولوئن ) (BHTمقایسه شد .براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،با افزایش غلظت استانس ،اثتر ضتد
اکسایشی بیشتر شد ،ولی در محدودۀ غلظتی بررسیشده ،رابطۀ خطتی و مستتقیم بتین غلظتت تیمارهتا و فعالیتت ضتد
اکسایشی آنها در روغن سویا دیده نشد .غلظتهای  0/5و  0/6میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانته ،دارای فعالیتت
ضد اکسایشی باالتری در مقایسه با هر دو ضد اکسایندۀ سنتزی  BHAو  BHTدر روغن سویا بودند.
کليدواژگان :اسانس ،رازیانه ،روغن سویا ،ضد اکساینده.
*

مقدمه

گیاهان دارویتی ،ارز و جایگتاه ویتژهای در تتأمین بهداشتت و
سالمت جوامع دارند .ایران از غنیتترین منتابع گیاهتان دارویتی
جهان بهشمار میرود که تنوع باالی شرایط زیستتگتاهی بترای
انواع گیاهان دارویتی دارد .رازیانته ،بتا نتام علمتی Foeniculum
 vulgareگیاهی دیپلوئید ،هندساله ،معطر ،و متعلق به ختانوادۀ
هتریتتان استتت .پراکنتتدگی آن در جهتتان در نتتواحی مدیترانتته و
جنوب اروپا گزار شده است (.)Weiping & Baokang, 2011
رازیانه در ایران از قدیم کاربرد خوراکی و دارویی داشتته استت و
گونههای متنوع آن از نظر کیفیت و کمّیت ترکیبهای شیمیایی
متفاو هستند .این گیاه در ایتران ،در منتاطق شتمالی و غربتی
کشور کشت میشود ( .)Omidbaigi, 1957اسانس رازیانه بهدلیل
داشتن ویژگیهای ضد میکروبی و ضتد اکسایشتی کته ناشتی از
*نویسنده مسئولmona.mazaheri59@gmail.com :

حضور فالونوئیدها ،ترپنوئیدها ،کاروتنوئیدها ،و کومارینهاستت،
در انواع مواد غذایی و نوشیدنیها بهعنوان طعمدهنتده استتفاده
میشود ( .)Singh et al., 2006بیش از سی نوع ترکیب ترپنی یا
ترپنوئیدی در اسانس رازیانته وجتود دارد .مهتمتترین ایتن نتوع
ترکیتتبهتتا عبتتار انتتد از ":آنتتتول"" ،فنچتتون"" ،استتتراگول"
( .)Guillen & Manzanos, 1996آنتتالیز  GC-Massاستتانس
رازیانتته 35 ،ترکیتتب را بتتا مجمتتوع  96/4درصتتد نشتتان داد کتته
ترانستآنتول بهمیزان  70/1درصد بته عنتوان ترکیتب اصتلی در
اسانس رازیانه شناخته شد (Napoli et al .)Singh et al., 2006
( )2010توانست  78ترکیتب را بتا آنتالیز  GC- Massدر استانس
رازیانه شناسایی کند که درمجموع  98درصد را بهخود اختصاص
دادنتتد .ایتتن ترکیتتبهتتا بتتهطتتور عمتتده شتتامل مونتتوترپنهتتا و
فنیلپروپانوئیدها بوده است کته خاصتیت احیاکننتدگی دارنتد و
میزان آن در بررسیهتای گونتاگون از  72/86درصتد تتا 87/85
درصد در بین بخشهای گوناگون گیاه رازیانته متیتوانتد متغیتر
باشد ).)Telci et al., 2009; Napoli et al., 2010
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 )2002( Senatore et al.به بررسی ترکیبهای شتیمیایی،
ویژگیهای ضد میکروبی ،و فعالیت ضد اکسایشی اسانس حاصل
از گونتتههتتای گونتتاگون رازیانتته پرداختتت .نتتتایج حاصتتل از ایتتن
پژوهش نشان داد کته فعالیتت ضتد اکسایشتی استانس رازیانته
بستگی به میزان ترانس تت آنتتول دارد .در تحقیقتا بستیاری،
مشخص شده است که میزان ترانس تت آنتتول در دانتۀ رازیانته
بیشترین مقدار است ( .)Guillen & Manzanos, 1996عالوه بتر
این ،حضتور ترکیتبهتای فالونوئیتدی ،گلیکوزیتد فالونتولهتا،
هیدروکربنهای ترپنی اکسیژنه مانند فنچون و سایر ترکیبهای
فنولیک ،کته مستئول فعالیتت رباینتدگی رادیکتالهتای آزاد در
اسانس دانۀ رازیانه هستند ،متیتواننتد فعالیتت ضتد اکسایشتی
ختوبی را در روغتن ستویا ایجتاد کننتد ( ;Singh et al., 2006
 .)Pokomy et al., 2001ترکیبهای فنولیک قادرند تا یتک اتتم
هیدروژن به رادیکالهای آزاد بدهند و بدین ترتیب باعث توقت
پیشروی واکنشهای زنجیری در طی فرایند اکسایش هربیها و
روغتتنهتتا شتتوند ).)Yanishlieva & Marinova et al., 1998
تحقیقا انجامگرفته روی عصارهها و اسانسهای گیاهان معطتر
ازجملتته رازیانتته نشتتان متتیدهتتد کتته فعالیتتت ضتتد اکسایشتتی
هیدروکربنهای تکحلقهای مونوترپن با  2اتصال مضاع در این
گیاهان با فعالیت ضد اکسایشی فنولهتا و آلفتاتوکتوفرول قابتل
مقایسه است ) .)Misharina & Polshkov, 2005فرایند اکسایش
و تخریب اکسایشی که به ایجاد بدطعمی و کاهش کیفیت و افتت
ارز تغذیهای روغنهتا و هربتیهتا متیانجامتد ،از مهتمتترین
مشکال صتنعت روغتن محستوب متیشتود .ضتد اکستایندههتا
ترکیبهایی هستند که گستتر بتدطعمی و فستاد روغتنهتا و
هربتیهتا را بتا توستعۀ زمتان پایتداری بته تتأخیر متیاندازنتد
).)Yanishlieva -Maslarova, 2001

روغنها یکی از سامانههتای غتذایی هستتند کته مصتر
باالیی در رژیم غذایی روزانه دارند .روغتن ستویا ،از روغتنهتای
گیاهی شاخص است که اهمیت آن بهدلیتل فراوانتی ،ارزانتی ،و
کیفیت خوب آن است .درضمن بهدلیل وجود مقتدار نستبتا زیتاد
اسیدهای هرب غیر اشباع در ایتن روغتن ،پایتداری آن در برابتر
اکسایش کم بوده و مستعد اکسایش است .ضتد اکستایندههتای
شیمیایی که بیشترین استتفاده را در صتنعت غتذا دارنتد شتامل
ترشتتیو بوتیتتل هیتتدروکینون ( ،)TBHQبوتیلیتتد هیدروکستتی
آنیزول ) ،(BHAبوتیلید هیدروکسی تولتوئن) ،(BHTو پروپیتل
گاال هستند که سرطانزایی و تأثیر منفتی ایتن ترکیتبهتا بتر
ستتالمت انستتان در تحقیقتتا متعتتدد نشتتان داده شتتده استتت
( .)Kahl & Kappus, 1993; Namiki, 1990ضد اکسایندههتا از

عوامل اصلی خنثیکنندۀ رادیکالهای آزاد حاصتل از اکستایش،
کته متوادی فعتال و مضتر بترای انستانانتد و ستبب بستیاری از
بیماریهای قلبیتعروقی و سرطانها میشوند ،هستند بنتابراین
تأمین ذخایر ضد اکسایشی ،بهمنظور کاهش آثار تنش اکسایشی
امری مهم تلقی میشود ( .)Barros et al., 2009تمام پیکر گیتاه
رازیانه حاوی اسانس است ،امتا مقتدار استانس و ترکیتب آن در
قسمتهای گوناگون گیاه متفاو استت و در مراحتل گونتاگون
رسیدن گیاه بهطور شایانی تغییر میکند که متیتوانتد متتأثر از
شرایطی هون نوع کشت ،شرایط خاک ،آبوهوا ،زمان برداشتت،
زمان نگهداری ،نوع انتدام استتفادهشتده بترای استانسگیتری ،و
سترانجام تفتاو ژنتیکتی گیتاه باشتد ( Reichert & Masandl,
 .)2007تحقیقا انجامگرفته نشان میدهند ،انتدامهتای هتوایی
رازیانه در مقایسه با سایر بخشهای آن خاصیت ضتد اکسایشتی
بتتاالتری دارنتتد ( )2009( Telci et al. .)Mata et al., 2007در
پژوهشی که روی اسانس دانتۀ رازیانته انجتام دادنتد بته تعیتین
ترکیب اسانس در طول مراحل گوناگون بلتو پرداختنتد .نتتایج
نشان دادند که کیفیت اسانس با بلو دانه ،کاهش مییابتد ولتی
در تمام مراحل بلو دانۀ رازیانه ،ترکیب تشکیلدهنتدۀ استانس
بدون تغییر باقی میماند .بهطورکلی ترکیب اسانس بستتگی بته
عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گیاه همچتون ستاختار ژنتیکتی،
مرحلۀ بلو  ،شرایط زیستمحیطی ،و همهنین شیوۀ کشتاورزی
مانند شرایط و زمان برداشت دارد .شایان توجه است ،اگر متوارد
ذکرشده در شرایط نامطلوبی انجام پذیرد احتمال وقوع اکسایش
در اسانس بهمیزان باالیی افزایش مییابتد )& Polshkov, 2005
 .)Misharinaمقدار متوسط اسانس در برگهتا  1تتا  1/5درصتد
براساس مادۀ خشک و در ریشه  0/6تا  0/7درصد براساس متادۀ
خشک است .در حالیکه مقدار آن فقط در دانۀ رازیانه به  2تا 6
درصتد براستاس متادۀ خشتک گیتتاه متیرستد .در دانتۀ رازیانتته
ترکیبهای دیگری مانند کربوهیدرا ها ( 4/07تا  6/57درصد)،
پروتئین ( 18تا  20درصتد) ،و هربتی ( 12تتا  18درصتد) نیتز
وجتتود دارنتتد ()2009( Ayoghi et al. .)Omidbaigi, 1957
فعالیت ضد اکسایشی اسانس شتوید را در روغتن ستویا بررستی
کردند و سپس نتایج حاصتل را بتا فعالیتت ضتد اکستایندههتای
سنتزی  BHTو  BHAمقایسه کردنتد .آنهتا بیتان کردنتد کته
اسانس متذکور توانتایی جلتوگیری از تولیتد محصتوال اولیته و
ثانویه اکستایش در روغتن ستویا را دارنتد)2006( Singh et al. .
فعالیت ضد اکسایشی اسانس رازیانه را در روغتن کتتان بررستی
کردند .نتایج نشان داد که اسانس رازیانه فعالیت آنتیاکستیدانی
باالتری در مقایسه با ضد اکسایندههتای ستنتزی  BHTو BHA
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دارد )2007( Mata et al. .در پژوهشی نشان دادنتد کته استانس
رازیانه دارای فعالیت ضد اکسایشی باالتری در مقایسته بتا BHT
استتت )2005( Misharina & Polshkov .بتته بررستتی اکستتایش
خودبهخودی اسانس رازیانه در دو حالت تتاریکی و روشتنایی در
طتتی دورۀ انبتتارداری پرداختنتتد .نتتتایج نشتتان داد کتته ستترعت
اکسایش اسانس رازیانه در تاریکی بهدلیل حفت ترکیتب اصتلی
آن که "ترانستآنتول" نام دارد ،بهمیتزان بتاالیی کتاهش یافتت.
بررسیها نشان دادند که بیشترین فعالیت ضد اکسایشی مربتو
به ترکیبهای اکسیژندار ،سپس ترکیتبهتای فنولیتک شتامل
ویتامینها ،رنگدانههتا و فالونوئیتدها ،استانس ،و هیتدروکربنهتا
است که ویژگیهای ضد جهشتی ،ضتد سترطانی ،و هتمهنتین
کاهش قند خون را نیز دارد (Roby et al. .)Kulisic et al., 2004
( )2002به بررستی فعالیتت ضتد اکسایشتی و ویژگتیهتای ضتد
میکروبی اسانس و عصارۀ رازیانه و بابونه پرداختند .نتایج حاصتل
از این پژوهش نشان داد که اسانس و عصتارههتای هتر دو گیتاه،
فعالیت ضد اکسایشی باالیی دارند .عالوه بر این ،استانس هتر دو
گیاه توانست فعالیت ضد باکتریایی خوبی نیز از خود نشان دهد.
 )2011( Alinezhad et al.نشتان دادنتد کته استانس رازیانته در
جلوگیری از تولید آفالتوکسین توسط آسپرژیلوس پتارازیتیکوس
مؤثر است )2011( Baaliouamer & Zoubiri .در بررسی خواص
حشتترهکشتتی استتانسهتتای رازیانتته و رزمتتاری روی محصتتوال
کشاورزی ،به این نتیجه رسیدند که استانس حاصتل از گیاهتان،
کاربرد بالقوهای بترای کنتترل ستودمند آفتا دارد و متیتوانتد
بهعنوان عامل محاف محصوال زراعی بهکار رودBarazandeh .
 )2002( et al.به بررسی تأثیر رو های گوناگون اسانسگیری بر
میزان و ترکیب شیمیایی اسانس رازیانه پرداختت .نتتایج نشتان
داد ،رو اسانسگیری فقط بر کمّیت استانس اثتر داشتت و بتر
کیفیت آن مؤثر نیست .در میان هیجده ترکیب شناساییشده در
این پژوهش ،ایتآنتتول ( 62/1–77/5درصتد) ،فنچتون (-14/4
 8/8درصد) ،و استراگول ( 2/5-5/5درصد) بیشتترین غلظتت را
به خود اختصاص دادند.
 )2011( Viuda-Martos et al.فعالیتتت ضتتد باکتریتتایی
اسانس رازیانه را بررسی کردند .نتایج نشتان داد استانس رازیانته
بهدلیل محتوای باالی ترکیتبهتای فنولیتک ،اثتر مهارکننتدگی
خوبی روی رشد باکتریهای پاتوژن و باکتریهتای مولتد فستاد
دارد .هد از این پژوهش ،بررسی ویژگیهتای ضتد اکسایشتی
استتانس دان تۀ رازیانتته ) (Foeniculum vulgareو ت تأثیر آن بتتر
پایداری اکسایشی روغن سویا است.
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مواد و روشها
مواد اوليه

دانههای رازیانه از سازمان پژوهشهای علمتی و صتنعتی ایتران،
روغن سویای تصتفیهشتده عتاری از ضتد اکستاینده ،از کارخانتۀ
روغتتن محستتن و متتواد شتتیمیایی استتتفادهشتتده بتتا خلتتوص
آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.
آمادهسازی نمونۀ دانۀ رازيانه:

بهمنظور استخراج استانس دانتۀ رازیانته بتهرو کلتونجر ،ابتتدا
دانههای رازیانه ،پاکسازی شدند و سپس نمونهها در خشککتن
با جریان جابتهجتایی هتوا و در دمتای  40درجتۀ سلستیوس تتا
دستیابی به رطوبت نهایی متوسط  7/6درصد بر پایتۀ مرطتوب
خشک شدند (.)Lucinewton et al., 2005
اسانسگيری

اسانسگیری از دانههای رازیانه ،بهرو تقطیر با آب بتا دستتگاه
کلتتونجر انجتتام شتتد 100 .گتترم پتتودر دان تۀ رازیانتته در مختتزن
استخراجکنندۀ کلونجر قرار داده شد .استخراج اسانس بتا 1000
میلیلیتتر آب بتهمتد  3ستاعت انجتام شتد .رانتدمان استانس
بهدستآمده پس از آبگیری تعیین شد .اسانس حاصل ،بته دور
از نور و در دمای یخچال ،تتا شتروع آزمتایشهتا نگهتداری شتد
(.)Anonymous, 1999

ارزيابی فعاليت ضد اکسايشی اسانس دانۀ رازيانه

اسانس دانۀ رازیانه مطابق با جدول  1در نه سطح ،با غلظتهتای
 0/8 ،0/7 ،0/6 ،0/5 ،0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1 ،0میلتتتتیگتتتترم در
میلیلیتر و همهنین ضد اکسایندههای سنتزی  BHAبتهمیتزان
غلظت مجاز  0/175میلیگترم در میلتیلیتتر و  BHTبتهمیتزان
 0/075میلیگرم در میلیلیتر و مخلو هر دو نوع ضد اکساینده
سنتزی ( )BHA+BHTبهمیزان  0/175میلیگرم در میلیلیتر به
روغن سویای تصفیه شده عاری از ضد اکستاینده ،افتزوده شتد و
کامال مخلو شدند ( .)ISIRI, 2013اثر تیمارهای بهکاررفتته بتر
شد اکسایش روغن سویا ،در طول دورۀ نگهداری در دمای 90
درجۀ سلسیوس بتا آزمتون گترمخانتهگتذاری (آون ،Memmert
مدل ،ULM -500ساخت کشور آلمان) ،بتهمتد  4هفتته و در
فواصل زمتانی ثابتت هفتتروزه ازطریتق ستنجش انتدیسهتای
پراکستید ،آنیزیتدین ،و توتتوکس بررستی گردیتد (et al., 2002
 .)Bandonieneدر ادامه مد مقاومت به اکستایش نمونتههتا بتا
دستگاه رنسیمت (شرکت  ،Metrohmمدل )743در دمتای 110
درجۀ سلسیوس سنجیده شد ( Mohagheghi Samarin et al.,
 .)2011همهنین ،درصد فعالیت ضد اکسایشی تمام تیمارها پس
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از طی دورۀ نگهداری ،بته عنتوان شتاخص ممانعتت از اکستایش
روغتتن ستتویا ستتنجیده شتتد (.)Abdalla & Roozen, 1999
رو های بهکاررفته در ارزیابی پایداری اکسایشتی روغتن ستویا
بهگونهای انتخاب شدند که بتوان تخمین صحیحی از پتیشروی
تخریتب اکسایشتی روغتن ستویا ارائته داد .در رو رنستیمت
محصوال ثانویۀ حاصل از اکسایش روغنهتا و هربتیهتا شتامل
آلدهیدها ،کتونها ،و اسیدها ستنجیده متیشتوند .درحتالیکته
انتتدیس پراکستتید ،معیتتاری استتت کتته بتترای انتتدازهگیتتری
هیدروپراکسیدها بهکار میرود .هیدروپراکسیدها محصوال اولیۀ
اکسایش شناخته شدهاند که ممکن است به فراوردههتای ثانویتۀ
فرّار و غیر فرّار تجزیه شتوند .ایتن در حتالی استت کته انتدیس
آنیزیدین برای سنجش محصوال ثانویۀ اکسایش بهکتار متیرود.

اندیس توتوکس نیز معیاری از اکستایش کتل استت کته شتامل
فتراوردههتای اولیته و ثانویتۀ اکستایش استت (& Zhong, 2005
 .)Shahidiمد مقاومت به اکسایش نمونهها با دستگاه رنسیمت،
مطابق با رو ارائهشدۀ  )2006( Proestos et al.انجام گرفتت.
اندیس پراکسید طبق رو  )1998( AOCSبا شتمارۀ استتاندارد
 cd 8-53صور گرفت .اندیس آنیزیدین مطابق با رو IUPAC
( 2/504 ،)1992اندازهگیری شد .اندیس توتوکس نیز مطتابق بتا
رابطتۀ ارائتهشتتدۀ  )2002( Wanasundara & Shahidiمحاستتبه
گردید .به منظور تعیین درصد فعالیت ضد اکسایشی نیز از رابطۀ
 1استفاده شد (.)Abdalla & Roozen, 1999
(رابطۀ )1
])×100اندیس پراکسید شاهد/اندیس پراکسید نمونه([ =100 -درصد فعالیت ضد اکسایشی

جدول  .1کد تيمارهای تحت بررسی

نمونه

کد
I0

روغن تصفیهشده بدون هرگونه افزودنی (شاهد)

I1

روغن تصفیهشده حاوی  0/1میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I2

روغن تصفیهشده حاوی  0/2میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I3

روغن تصفیهشده حاوی  0/3میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I4

روغن تصفیهشده حاوی  0/4میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I5

روغن تصفیهشده حاوی  0/5میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I6

روغن تصفیهشده حاوی  0/6میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I7

روغن تصفیهشده حاوی  0/7میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

I8

روغن تصفیهشده حاوی  0/8میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه

تجزيه وتحليل آماری دادهها

این تحقیق در قالب طرح کامال تصادفی و در  4تکرار انجام شتد.
تحلیتتل نتتتایج بتتهدستتتآمتتده ،بتتا استتتفاده از آنتتالیز واریتتانس
( )ANOVAو آزمون مقایسۀ میتانگین هنددامنتهای دانکتن بتا
بهکارگیری بستۀ نرمافزاری  SASدر سطح اطمینتان  99درصتد
انجام شد .رسم نمودارها با نرمافزار  EXCELانجام شد.

نتايج و بحث
راندمان اسانسگيری

در این پژوهش ،میانگین راندمان اسانس بهدستآمده با دستگاه
کلونجر در ههار تکرار 3/1 ،درصد بتر مبنتای وزن خشتک گیتاه
تعیین گردید که اختتال در میتزان رانتدمان استانسگیتری در
پژوهشهای گوناگون ،ناشی از تفاو در شرایط کشتت ،منطقتۀ
جغرافیایی ،و زمان برداشت نمونۀ رازیانه و شرایط استانسگیتری
شامل اندازۀ ذرا پودر رازیانه و نستبت میتزان پتودر بته حتالل
است.

روند تغييرات انديس پراکسيد در طی دورة نگهداری

نتایج نشان دادند میانگین شاخص پراکسید در نمونتۀ شتاهد بتا
تمام تیمارهای تحت بررسی ،اختال آماری معنیداری در سطح
 P<0/01دارد .با توجه به شکل  1با گذشتت زمتان طتی  28روز
نگهداری در شرایط اکسایش تسریعشتده ،انتدیس پراکستید در
همۀ تیمارها افزایش یافت .پایینتترین میتزان میتانگین انتدیس
پراکسید در روغن سویا حاوی غلظت  0/6میلیگرم در میلیلیتر
اسانس و پس از آن  0/5میلیگرم در میلیلیتر بهدست آمد کته
فعالیت ضد اکسایشی اسانس در سطح غلظتی  0/5میلیگترم در
میلیلیتر تفاو آماری معنیداری بتا مخلتو هتر دو نتوع ضتد
اکسایندۀ سنتزی ( )BHA+BHTدر غلظت بهکاررفته نداشت .در
توضیح مکانیسم عملکرد ترکیبهای ضد اکسایشی اسانس دانتۀ
رازیانه ،این احتمال وجود دارد که ضد اکسایندههای دانۀ رازیانه،
عالوه بر مکانیسم رادیکالی ،ازطریتق مکانیستمی غیتر رادیکتالی
نیز ،هیدروپراکسیدهای روغتن ستویا را بته متواد غیتر رادیکتالی
تخریتب کننتد و بنتابراین میتزان هیدروپراکستیدها و درپتیآن،

مظاهری کلهرودی و همکاران :بررسی ويژکیهای ضداکسايشی اسانس دانۀ رازيانه ...

شتتاخص پراکستتید را کتتاهش دهنتتد .ضتتمن اینکتته ،میتتزان
رادیکالهای آزاد نیز در ایتن حالتت کتاهش متییابنتد .بنتابراین
میتوان اینگونه استتنبا کترد کته ،استانس دانتۀ رازیانته از آن
دسته ترکیبهای ضد اکسایشی استت کته نحتوۀ عملکترد ضتد
اکسایشی آنها ،ازطریق تجزیۀ ترکیبهتای هیدروپراکستید بته
مواد غیر رادیکالی است ( .)Pokorny et al., 2001نتایج حاصل از
اندازهگیری شاخص پراکسید در این پتژوهش حتاکی از افتزایش

شد
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اکسایش در غلظتتهتای بتاالی استانس داردKammal- .

 )1996( Appelqvist & Eldinعلتتت ایتتن پدیتتده را بتته تتتأثیرا
پرواکسیدانی اسانس در غلظتهای باال مربو دانستتند زیترا بتا
افزایش غلظت اسانس ،به موازا افزایش ترکیتبهتای فنولیتک،
ناخالصیهای موجود در اسانس نیز افزایش مییابد و بته افتزایش
تأثیرا پرواکسیدانی و درپیآن کاهش فعالیتت ضتد اکسایشتی
میشود.

شکل  .1تغييرات انديس پراکسيد در طول دورة نگهداری در نمونههای روغن سويا حاوی اسانس دانۀ رازيانۀ بررسیشده ()meq O2/kg oil

روند تغييرات انديس آنيزيدين در طول دورة نگهداری

اسانس بهموازا افزایش ترکیبهای فنولیتک و ایجتاد خطتا در

با توجه به شکل  2بتا گذشتت زمتان طتی  28روز نگهتداری در

سنجش میزان جذب نسبت میدهند .علت دیگری که برای ایتن

شرایط اکسایش تسریعشده ،اندیس آنیزیتدین در همتۀ تیمارهتا

موضوع ذکر میشود شرکت ترکیبهای فنولیک و فالونوئیدهای

افزایش یافت و میانگین شاخص آنیزیدین در نمونۀ شاهد با تمام

موجود در اسانس در واکنشهای قهوهایشدن آنزیمی است کته

تیمارهای تحت بررستی ،اختتال آمتاری معنتیداری در ستطح

به ازدسترفتن خاصیت ضد اکسایشی در آنها میانجامد (1999

 P<0/01داشت .پایینترین میزان میانگین انتدیس آنیزیتدین در

 .)Fatemi,در فرضیهای که  )1998( Armando et al.بیان کردند،

روغن سویا حتاوی غلظتت  0/5و  0/6میلتیگترم در میلتیلیتتر

علت این پدیده را مربو به اثر بلوکهکننده آلفاتوکوفرول موجود

اسانس بهدست آمد .الزم به ذکر است که این دو تیمار ،اختتال

در روغن سویای تصفیه شده روی ترکیبهتای دارای گتروههتای

آماری معنیداری در سطح بررسی شتده بتا یکتدیگر نداشتتند و

هیدروکستتیل در استتانس دانتۀ رازیانتته دانستتتند کتته منجتتر بتته

قابتتل قیتتاس بتتا تیمتتار مخلتتو ضتتد اکستتایندههتتای ستتنتزی

بهدامانداختن ضتد اکستایندههتا و بتهدنبتال آن افتزایش شتد

( )BHA+BHTنبودنتتد و کتتارایی بتتاالتری در مقایستته بتتا BHT

اکسایش ،بهویژه در غلظتهای بتاالی استانس و دماهتای بتاالی

و  BHAاز خود نشان دادند .همچنین ،بتاالترین میتزان انتدیس

نگهداری بهطور همزمتان متیشتود .افتزایش انتدیس آنیزیتدین،

آنیزیتتدین نیتتز در نمونتتۀ شتتاهد مشتتاهده شتتد& Sotirios .

بیتانگتر گستتر

واکتنش اکستایش خودبتهختودی و افتزایش

 )2005(Vassilikiاعتتالم کردنتتد کتته افتتزودن بتتیش از حتتد

محصوال ثانویۀ حاصل از تجزیۀ هیدروپراکسیدها و ترکیبهای

ترکیبهای فنولیک به روغن سویا ،اثر ضد اکسایشتی را کتاهش

کربونیلدار با گذشت زمان استت .ایتن احتمتال وجتود دارد کته

میدهد .علت این موضوع را بته افتزایش میتزان ناخالصتیهتا در

ذرا معلق و تاحدودی تغییر رنگ روغن حاوی غلظتهای باالی
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اسانس مذکور ،بتواند در سنجش میتزان شتد جتذب در طتول

ترکیبها ،ازطریق واکنش با معر پیتآنیزیتدین باعتث افتزایش

موج  350نانومتر مداخله و ایجاد خطا کند .یکی دیگتر از دالیتل

غیر عادی شد

جذب در طول موج  350نانومتر میشتوند ( et

احتمالی نتایج حاصتل ،متیتوانتد انجتام واکتنش متیالرد باشتد.

.)Pokorny al., 2001

واکنش میالرد ،ترکیبهای کربونیلدار تولید متیکنتد کته ایتن

شکل .2تغييرات انديس آنيزيدين در طول دورة نگهداری در نمونههای روغن سويا حاوی اسانس دانۀ رازيانه بررسیشده

روند تغييرات انديس توتوکس در طول دورة نگهداری

با توجه به شکل  3بتا گذشتت زمتان طتی  28روز نگهتداری در
شرایط اکسایش تسریعشده ،اندیس توتتوکس در همتۀ تیمارهتا
افزایش یافته است و میانگین شاخص توتوکس در نمونتۀ شتاهد
با تمام تیمارهای بررستیشتده ،اختتال آمتاری معنتیداری در
سطح  P<0/01دارد .پایینترین میزان میانگین اندیس توتتوکس
در روغن سویا حاوی غلظت  0/6میلیگرم در میلیلیتر اسانس و
پس از آن در تیمار حاوی  0/5میلیگرم در میلیلیتتر بتهدستت
آمد .الزم بته ذکتر استت کته تیمتار حتاوی  0/5میلتیگترم در
میلتتیلیتتتر استتانس ،اختتتال آمتتاری معنتتیداری در ستتطح
بررستتیشتتده بتتا تیمتتار مخلتتو ضتتد اکستتایندههتتای ستتنتزی
( )BHA+BHTنداشت ،و کارایی بتاالتری نیتز در مقایسته بتا دو
تیمار سنتزی  BHTو  BHAاز خود نشتان داد .بتاالترین میتزان
تولید محصوال اولیه و ثانویه نیز در نمونۀ شاهد مشتاهده شتد.
نتایج حاصل از انتدازهگیتری محصتوال اولیته و ثانویته در ایتن
پژوهش ،با نتایج گزار شتدۀ  )2009( Ayoghi et al.مطابقتت
دارد .این محققان فعالیتت ضتد اکسایشتی استانس شتوید را در
روغن سویا بررسی کردند و سپس نتایج حاصل را با فعالیت ضتد
اکسایندههای سنتزی  BHTو  BHAمقایسه کردند .آنهتا بیتان

کردند که اسانس مذکور در غلظت  0/6میلیگرم در میلتیلیتتر،
توانایی جلوگیری از تولید محصوال اولیه و ثانویتۀ اکستایش در
روغن سویا را دارد .الزم به ذکر است که اسانس شوید در غلظت
ذکرشده ،فعالیت آنتیاکسیدانی معادل با آنتیاکسیدان ستنتزی
 BHAدارد .به نظر میرستد اختتال در قتدر ضتد اکسایشتی
ترکیبهای فنولیک گیاهان گوناگون ،به اختتال در ستاختمان
شیمیایی آنها برمیگردد ).)Waterman & Mole, 1994
زمان پايداری در مقايسه با اکسايش در طول دورة نگهداری

مطابق با جدول  2بتا افتزایش طتول دورۀ نگهتداری در شترایط
اکسایش تسریعشده ،در همۀ تیمارهتای بررستیشتده ،پایتداری
اکسایشی روغن سویا کاهش یافت ،بهطوری کته در هفتتۀ اول و
در تیمار حاوی  0/6میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانتۀ رازیانته،
باالترین میزان زمان پایداری حرارتتی در روغتن ستویا مشتاهده
شد .همچنین ،تیمار ذکترشتده ،اختتال آمتاری معنتیداری در
سطح بررسی شده با تیمار مخلو ضتد اکستایندههتای ستنتزی
( )BHA+BHTنداشت و کتارایی بتهمراتتب بتاالتری در افتزایش
زمان مقاومت به اکسایش ،در مقایسه با دو تیمار ستنتزی BHT
و  BHAاز خود نشان داد (.)P<0/01
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شکل .3تغييرات انديس توتوکس در طول دورة نگهداری در نمونههای روغن سويا حاوی اسانس دانۀ رازيانه بررسیشده
جدول  .2زمان پايداری در برابر اکسايش تيمارهای گوناگون روغن سويا براساس آزمون رنسيمت در طول دورة نگهداری (ساعت)

نوع تیمار

روز 7

روز 14

روز 21

روز 28

I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
BHA
BHT
BHA+BHT

8/04±1/00 h
8/2±0/12 gh
8/55±0/09 fg
9/76±0/20 e
10/41±0/09 c
10/76±0/16 b
11/76±0/14 a
9/25±0/12 ef
7/65±0/88 h
10/11±0/20 d
9/59±0/18 ef
11/33±0/16 a

7/32±0/80 h
7/83±0/87 gh
8/01±1/89 fg
8/52±1/14 e
9/43±0/88 c
9/98±1/05 b
10/66±1/92 a
8/17±0/81 ef
7/21±0/96 h
8/93±0/21 d
8/31±0/07 ef
10/3±0/1 a

6/89±0/15 h
7/07±0/13 gh
7/13±0/01 fg
7/85±0/41 e
8/9±0/24 c
9/25±0/28 b
9/6±0/15 a
7/24±0/47 ef
6/63±0/98 h
8/24±0/18 d
7/45±0/11 ef
9/53±0/15 a

6/05±0/08 h
6/16±0/1 gh
6/42±0/09 fg
6/84±0/05 e
7/57±0/24 c
7/97±0/18 b
8/58±0/28 a
6/58±0/13 ef
5/86±0/13 h
7/24±0/21 d
6/65±0/16 ef
8/31±0/09 a

*حرو غیر یکسان در هر ستون نشاندهندۀ اختال معنیدار در سطح  1درصد است (.)P<0/01

جدول  .3فعاليت ضد اکسايشی اسانس دانۀ رازيانه BHT ،BHA ،و

تعيين درصد فعاليت ضدد اکسايشدی اسدانس در طدول دورة

 BHA+BHTدر روغن سويا پس از  28روز نگهداری در دمای 90° c

نگهداری

نوع تیمار

فعالیت ضداکسایشی( درصد)

با توجته بته جتدول  3بتاالترین میتزان میتانگین فعالیتت ضتد

0h
4/21 ± 1/61 g
8/88 ± 0/27 f
16/44 ± 2/06 d
24/316 ±1/62 c
28/77 ± 2/13 b
33/96 ± 1/63 a
11/34 ± 0/48 ef
-7/3 ± 2/54 i
21/78 ± 0/63 c
13/1 ± 0/8 e
30/03 ± 1/76 b

اکسایشی در تیمار  0/6میلیگرم در میلیلیتتر استانس (33/96

I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
BHA
BHT
BHA+BHT
*حرو غیر یکسان در هر ستون نشاندهندۀ اختال معنتیدار در ستطح 1
درصد است ()P<0/01

درصد) مشاهده شد .همچنتین ،اختتال آمتاری معنتیداری در
سطح آزمونشده ،بتین دو تیمتار  0/5میلتیگترم در میلتیلیتتر
اسانس دانۀ رازیانه و تیمار سنتزی ( )BHA+BHTمشاهده نشد.
پایینترین درصد فعالیت ضد اکسایشی نیز در تیمار حتاوی 0/8
میلیگرم در میلیلیتر اسانس مشاهده شد که این تیمار هیچ اثر
ضتتد اکسایشتتی روی روغتتن ستتویا نداشتتت ،و اثتتر پرواکستتیدانی
معنیداری در سطح آزمونشده از ختود نشتان داد ( .)P<0/01بتا
توجه به جدولهای  2و  3بتا افتزایش طتول دورۀ نگهتداری ،در
هم تۀ تیمارهتتای بررستتیشتتده بتتهعلتتت تخریتتب و یتتا مصتتر
ترکیتتبهتتای طبیعتتی دارای فعالیتتت ضتتد اکسایشتتی ،پایتتداری
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 امتروزه.اکسایندهای در دو نوبت بر روند اکسایش اثر متیگتذارد

 بهطوری که در هفتۀ اول و.اکسایشی روغن سویا کاهش مییابد

علت کارایی باالی ترکیبهای ضد اکسایشی را به وجود رزونانس

، میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانتۀ رازیانته0/6 در تیمار حاوی

1999( میداننتد

در رادیکالهای آزاد تشکیلشده از آنها مربو

باالترین فعالیت ضتد اکسایشتی و بیشتترین زمتان پایتداری در

) بیتان کردنتد کته رو2011( Kamaliroosta et al. .)Fatemi,

 زیرا حضور ترکیبهای ضتد اکسایشتی،روغن سویا مشاهده شد

متورد آزمتون

 رو،استخراج و عدم حضور ناخالصیها در عصاره

واکتتنش زنجیتتری اکستتایش

 از گستتتر،استتانس دان تۀ رازیان ته

 و دما، غلظت عصارۀ مصرفی،برای سنجش فعالیت ضد اکسایشی

ازطریق واکنش با رادیکالهای آزاد اسید هترب و رادیکتالهتای

و نوع بستر هربی روی میزان فعالیت ضد اکسایشی عصارۀ متورد

پراکسی جلوگیری میکنند و در این حالتت بتهمتوازا عملکترد

.نظر بسیار مؤثر است

 میزان هیدروپراکسیدها و رادیکتالهتای آزاد ضتد،ضد اکساینده

نتيجهگيری

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضد اکسایندههای طبیعی
موجود در اسانس دانۀ رازیانه بهطور مؤثری قادر به کنترل روند
 و0/5  بهطوری که غلظتهای،اکسایش در روغن سویا هستند
 میلیگرم در میلیلیتر اسانس دانۀ رازیانه فعالیت ضد0/6
اکسایشی باالتری در مقایسه با هر دو ضد اکسایندۀ سنتزی
 میتوان اسانس، بنابراین. در روغن سویا داشتندBHT  وBHA
 در غلظتهای،دانۀ رازیانه را پس از آزمایشهای تکمیلی
 وBHA  بهعنوان جایگزین طبیعی ترکیبهای سنتزی،مناسب
 در مواد غذایی بهکار بردBHT

اکستتاینده در روغتتن ستتویا افتتزایش متتییابتتد کتته ایتتن موضتتوع
نشاندهندۀ کارایی باالی ضد اکسایندۀ مصرفی در طوالنیکردن
دورۀ اکستتایش کنتتد و تتتأخیر در شتتروع مرحلتتۀ اکستتایش
 رادیکالهای آزاد ضد اکساینده پس.خودبهخودی روغن میشود
 ممکتن استت بتا یکتدیگر ترکیتب شتوند و،از تشکیل در روغن
 درنتیجه بخشتی،بهطور مجدد ضد اکساینده اولیه را تولید کنند
.از ضد اکسایندۀ مصر شده بهطتور مجتدد تشتکیل متیگتردد
 ممکن است رادیکالهای آزاد ضتد اکستاینده بتا یتک،همچنین
مولکول دیگر رادیکال پراکسی ترکیب شود و از ایتن طریتق بته
 بدین ترتیب هنین ضتد.واکنش زنجیری اکسایش خاتمه دهند

REFERENCES
Abdalla AE, Roozen JP. (1999). Effect of plant
extracts on the oxidative stability of sunflower
oil and emulsion. Journal of Food Chemistry,
64(3), 323-329.
Alinezhad S, Kamalzadeh A, Shams-Ghahfarokhi M,
Rezaee MB, Jaimand K, Kawachi M, Zamani Z,
Tolouei R, Razzaghi-Abyaneh M. (2011). Search
for novel antifungals from 49 indigenous
medicinal plants: Foeniculum vulgare and
Platycladus Orientalis as strong inhibitors of
aflatoxin production by Aspergillus parasiticus.
Journal of Annals Microbiology, 61,673–681.
Anonymous. (1999). British Pharmacopoeia Appendix
XI D. in British Pharmacopoeia Department of
Health. 3rd ed. London: UK. p. 190-192.
AOCS. (1998). Official Methods and Recommended
Practices of the American Oil Chemist’s Society,
5th ed. pp. 8–53. AOCS Press.
Armando C, Maythe S, Beatriz NP. (1998).
Antioxidant activity of grapefruit seed extract on
vegetable oils. Journal of the Science of Food
and Agricalture, 77(4), 463-467.
Ayoghi F. Barzegar M. Sahari MA, Naghdi Baadi HA.
(2009). Evaluation of antioxidant activity of
Anethum graveolens essence in soybean oil in
comparision with chemical antioxidant. Journal
of Medicinal Plants, 8(2), 71-83 (In Farsi).
Bandoniene D, Venskutonis PR, Gruzdiene D,
Murkovic M. (2002). Antioxidant activity of
Sage (Salvia officinalis L.), Savory (Satureja

hortensis L.) and Borage (Borago officinalis L.)
extracts in rapeseed oil. European Journal of
Lipid Science Technology, 104, 286–292.
Barazandeh M, Rezaei M, Jaymand K, Maddah M.
(2002). Effect of essence making on quantity and
chemical compostion of Foeniculum vulgare
Mill. ssp. Capillaceum essence. Journal of
Research and Development, 15, 90-95 [In Farsi].
Barros L, Heleno SA, Carvalho AM, Ferreira ICFR.
(2009). Systematic evaluation of the antioxidant
potential of different parts of Foeniculum vulgare
Mill. from Portugal. Journal of Food and
Chemical Toxicology, 47, 2458–2464.
Fatemi H. (1999).
Food Chemistry. Enteshar
Corporation Eds. p. 480 (In Farsi).
Guillen MD, Manzanos MJ. (1996). A study of several
parts of the plant Foeniculum vulgare as a source
of compounds with industrial interest. Journal of
Food Research International, 29(1), 85-88.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran.
(2013). Permitted food additivies-Antioxidants.
ISIRI no 3608. 1st ed. Karaj: (In Farsi).
IUPAC. (1992). International Union of Pure and
Applied Chemistry, Standard Methods for the
Analysis of Oils, Fats and Derivatives. Blackwell
Scientific Publishers, 7th Ed.
Kahl R, Kappus H. (1993). Toxicity of synthetic
antioxidants BHT and BHA in comparison with
natural antioxidants vitamin E. Zeitschrift fur

139

...  بررسی ويژکیهای ضداکسايشی اسانس دانۀ رازيانه:مظاهری کلهرودی و همکاران

Lebensmittel-Untersuchung und Forschung, 196,
329- 338.
Kamaliroosta L, Ghavami M, Gharachorloo M,
Azizinezhad R. (2011). Isolation of cinnamon
extract and assessing its effect on the stability of
sunflower oil. Iranian Journal of Nutrition
Science and Food Technology, 1, 13-22 (In
Farsi).
Kammal-Eldin A, Appelqvist L. (1996). The chemistry
and antioxidant properties of tocopherols and
tocotrienols. Journal of Lipids, 31, 671-701.
Kulisic T, Radonic A and Katalinic V. (2004). Use of
different methods for testing antioxidative of
oregano essential oil. Journal of Food Chemistry,
85, 633-640.
Lucinewton SM, Raul NCJR, Mirian BS, Lin CM,
Angela AM. (2005). Supercritical fluid extraction
from fennel (Foeniculum vulgare): global yield,
composition and kinetic data. Journal of
Supercritical Fluids, 35, 212–219.
Mata AT, Proenc C, Ferreira AR, Serralheiro MLM,
Nogueira JMF, Arau´ jo MEM. (2007).
Antioxidant
and
antiacetylcholinesterase
activities of five plants used as Portuguese food
spices. Journal of Food Chemistry, 103,778–786.
Misharina TA, Polshkov AN. (2005). Antioxidant
properties of essential oils: Autoxidation of
essential oils from laurel and fennel and their
mixtures with essential oil from coriander.
Journal of Biochemistry and Microbiology, 41(6),
610–618.
Mohagheghi Samarin A, Poorazarang H, Elhamirad
AH, Dezashibi Z, Hematyar N. (2011).
Extraction of phenolic compounds from potato
peel (Ramus variety) with solvent and
ultrasound-assisted methods and evaluation of its
antioxidant activity in soybean oil. Journal of
Food Science and Technology, 8(1), 81-91 [In
Farsi].
Namiki, M. (1990). Antioxidants, antimutagens in
food. Journal of Critical Reviews in Food
Science and Nutrition, 29(4), 273-300.
Napoli EM, Curcuruto G, Ruberto G. (2010).
Screening the essential oil composition of wild
Sicilian fennel. Journal of Biochemical
Systematics and Ecology, 38(2), 213-223.
Omidbaigi R. (1957). Production and Processing of
Medicinal Plants. Tehran: Behnashr, p. 68-78 [In
Farsi].
Pokorny J, Yanishlivea N, Gordon M. (2001).
Antioxidant in food. CRC Press. p. 380.
Proestos C, Boziaris IS, Nychas GJE, Komaitis M.
(2006). Analysis of flavonoids and phenolic
acids in Greek aromatic plants: Investigation of
their antioxidant capacity and antimicrobial
activity. Journal of Food Chemistry, 95, 664-671.
Reichert S, Masandl A. (2007). Stereoisomeric flavor
compounds LXXXI: dill ether and its cisStereoisomers; synthesis and enantioselective
analysis.
Journal
High
Resolution
Chromatography, 21,185-189. 28. Roby MHH,
Sarhan MA, Selim kA, Khalel KI. (2012).
Antioxidant and antimicrobial activities of

essential oil and extracts of fennel (Foeniculum
vulgare L.) and chamomile (Matricaria
chamomilla L.). Journal of Industrial Crops and
Products, 1-9.
Senatore F, Oliviero F, Scandolera E, Taglialatela O,
Roscigno G, Zaccardelli M, De Falco E. (2013).
Chemical composition, antimicrobial and
antioxidant activities of anethole-rich oil from
leaves of selected varieties of fennel (Foeniculum
vulgare Mill. ssp. Vulgar var. azoricum (Mill.)
Thell). Journal of Fitoterapia, 90, 214-219.
Shahidi F, Wanasundara UN. (2002). Methods for
Measuring Oxidative Rancidity in Fats and Oils.
Food lipids: Chemistry, Nutrition, and
Biotechnology. 2nd ed. New York: Marcel
Dekker. p. 465-487.
Shahidi F, Zhong Y. (2005). Lipid Oxidation:
Measurement Methods, Bailey’s Industrial Oil
and Fat Products, 6th ed. Six Volume Set.
Memorial University of New foundland, St.
John’s, New foundland, Canada. p.357-385.
Singh GS, Maurya MP, Lampasona DE, Catalan C.
(2006). Chemical constituents, antifungal and
antioxidative potential of Foeniculum vulgare
volatile oil and its acetone extract. Journal of
Food Control, 17, 745–752.
Sotirios K, Vassiliki O. (2005). Antioxidation
properties of natural carotenoid against the
AAPH-initiated oxidation of food emulsion.
Journal of Innovative Food Science and
Emerging Technologies, 7, 132-139.
Telci I, Demirtas I, Sahin A. (2009). Variation in plant
properties and essential oil composition of sweet
fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruits during
stages of maturity. Journal of Industrial Crops
and Products, 30, 126–130.
Viuda-Martos M, Mohamady MA, Fernández-López J,
Abd ElRazik KA, Omer EA, Pérez-Alvarez JA,
Sendra E. (2011). In vitro antioxidant and
antibacterial activities of essentials oils obtained
from Egyptian aromatic plants. Journal of Food
Control, 22, 1715-1722.
Waterman PG, Mole S. (1994). Analysis of Phenolic
Plant Metabolites. Oxford: Blackwell Scientific
Publications. p. 590.
Weiping H, Baokang H. (2011). A review of chemistry
and bioactivities of a medicinal spice:
Foeniculum vulgare. Journal of Medicinal Plants
Research, 5(16), 3595-3600.
Yanishlieva NV, Marinova EM. (1998). Activity and
mechanism of action of natural antioxidants in
lipids. Journal of Recent Research and
Development in Oil Chemistry, 2, 1–14.
Yanishlieva-Maslarova N.V. (2001). Inhibiting
oxidation, In: Antioxidants in Food. Pokorny J,
Yanishlieva N, Gorden M. Eds. Woodhead
Publishing Ltd. Cambridge, UK, pp. 22–70.
Zoubiri S, Baaliouamer A. (2011). Chemical
composition and insecticidal properties of some
aromatic herbs essential oils from Algeria.
Journal of Food Chemistry, 129, 179–182.

مهندسی بيوسيستم ايران ،دورة  ,45شمارة  ،2پاييز و زمستان ( 1393ص )131-139

