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 هچکید

انی  اریرات یتفیاو ی بیر     و حبوبات جوانه زده در صنایع غذاایی رو به گسترش است. جوانه زنیی ییی  و  استفاده از غالت 

ه داشته باش .در این یطالعه، ع س و یاش دو یحصولی که استفاده زیادی در صنایع غذایی دارد ییورد جوانیه    رکیب دان

 طیر  گیهای آنتی اکسی انی یورد بررسی قرار گرفیت.  زنی قرار گرفت و اررات آن بر یق ار فالونوئی ، یق ار فنل کل و ویژ

بذرهای جوانه زده دو، چهیار، شیش و ه یت روزه    طر  کایالً  صادفی انجام گرفت.  بصورت فاکتوریل در قالب آزیایش

س روش رنگ سنجی بر اسا فالونوئی های وروش رنگ سنجی فولین سیوکالیتو کل به  فنل ییزان . سنجشبرداشت ش ن 

بیا یقایسیه    .ش  سنجش DPPH روش  از استفاده با ها عصاره آنتی اکسی انی فعالیت .ان ازه گیری ش  آلویینیومکلری  

روزهیای دیریر    بیود. ولیی در  میام    باال رین ییزان یتعلی  بیه بیذر عی س    ، کنترلفالونوئی  یوجود در بذر دو گیاه ییزان 

عی س در یقایسیه بیا     گیاهان شیاه   برخوردار بود. فالونوئی یاش نسبت به جوانه ع س از ییزان باال ر  جوانه، آزیایش

بطوریکیه ییاش روز    یاش دارای ییزان فالونول باال ر بود و با شروع یراحل جوانیه زنیی ایین رونی    یییر کیرد        کنترل

روز عی س در ه یتمین   چهارم به باال رین ییزان فالونول رسی . جوانه زنی در یاش باعث افزایش ییزان فالونول شی  و  

جوانه های شش روزه است و فنل کل در ع س یربوط به  ییزان باال رینجوانه زنی باال رین ییزان فالونول را ن ان داد. 

ظرفییت  جوانه های ه ت روزه یاش بیاال رین  فنل کل دی ه ش ه است.  ییزان در یاش در روز ه تم جوانه زنی باال رین

اکسیی انی   ل یوجیود در ایین یرحلیه یطابقیت دارد. در عی س ظرفییت آنتیی       اکسی انی را داشتن  که با ییزان فنیل کی   آنتی

اکسیی انی یربیوط بیه جوانیه      ظرفیت آنتیی باال رین گیاهکهای دو، چهار، شش و ه ت روزه نسبت به شاه  باال ر بود و 

سیی انی عیالوه بیر    اک را بایستی به سایر  رکیبات آنتی اکسی انی باال ظرفیت آنتیچهار روزه است که در این شرایط های 

   .نسبت به شاه  دی ه ش  ی رکیبات فنل نسبت داد. در یاش نیز چنین رون  افزای 
 

 آنتی اکسی انیو ظرفیت  کل فنل ، فالونوئی زنی، جوانه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بیه   کیه  هسیتن   یولکولهیایی  ییا  ا مهیا  آزاد،های رادیکال

   کیل .پذیرن  واکنش بسیار الکترون  ك داشتن خاطر

 ییاکرو  بیه  زنی ه  هیای سیسیتم  در هیا ایین رادیکیال  

 آسییب  لیپیی ها  و پرو ئینهیا ، DNA نظییر   هایییولکول

 هیا رادیکال این برابر در دفاع برای سازد. ب ن یی وارد

 بیا  که دارداکسی انی دفاع آنتی سیستم نام به سیستمی

. نمای یی خنثی را آزاد هاییختلف رادیکال هاییکانیسم

 دفیاع  سیسیتم  و هیا ایین رادیکیال    ولیی   بین  عادل ع م

 شیود ییی  استرس اکسی ا یو ایجاد باعث اکسی انیآنتی

)راهزانی و  دخالت دارد یختلف هایبیماری ایجاد در که

 (.  8811 همکاران

یوادی حییا ی هسیتن  کیه دارای  وانیایی      اکسی انهاآنتی

آزاد  هییاییحافظییت از اکسییی ا یو ناشییی از رادیکییال   

 ییییافتن. اخییییراً  الشیییهای زییییادی بیییرای باشییین ییییی

طبیعی و قوی از ینیابع یختلیف گییاهی     اکسی انهایآنتی

ب ون اررات جیانبی صیورت    هایاکسی انآنتیبه عنوان 

را  اکسی انهاآنتی (.8001 ازسوی و همکاران) استگرفته

 وان بعنوان یاده اولیه در غذاها بیه ینظیور کیاهش     یی

فعییال نظیییر اکسیییژن و   هییایگونییه آورزیییان ییاریرات 

 (.  8002 هوانگ و پریور) بکار برد دهن هواکنشنیتروژن 

 غنیی  ینبیع  عنیوان  بیه  کیه گیاهیان   اسیت  بر ایین  اعتقاد

. باشین  ییی  آزاد هایلرادیکا کنن ة و حذف اکسی انآنتی

 رکیبیات   وجیود  خیاطر  بیه  آنهیا  یصیرف  یفیی   اریرات 

 ،هیا فنیل پلیی  ،هیا ویتیایین  یثیل  یتعی د  انیی اکسیی  آنتیی 

 بیرای سیالیتی   کیه  اسیت  و کارو نوئیی ها  فالونوئی ها

 . (8890است ) شجاع و همکاران  یفی  بسیار انسان

یکییی از یهمتییرین گییروه از  رکیبییات یتابولیییت رانویییه  

طبیعیی   اکسیی انهای آنتیی هسیتن  کیه جیز     یفنل  رکیبات

یحسوب ش ه و از  رکیبات فعال یوجود در یواد غذایی 

این  .(8811 حسنلو و فر سپهری) نیز به حساب یی آین 

 اریرات  یقابل در هابافت حفاظت در یهمی نقش  رکیبات

 سیایر  و اکسییژن  آزاد هیای اکسیی کنن گی رادیکیال  

ایین گیروه از  رکیبیات از     کننی ،  ییی  ایفا فعال هایگونه

 آلزایمر سرطان، عارضه قلبی، پی رفت بیماریهایی یانن 

آیییو و همکییاران ) کنیی جلییوگیری یییی پارکینسییون و

8008).   

در برابر بیماریهیای یختلیف    یفنل رکیبات نقش حفاظتی 

اکسی انی و جاروب کردن رادیکالهیای آزاد  به  وان آنتی

   (.8991 ویلویسمان و هالی گردد )آنها بریی

یق ار  رکیبات فنلی بسیتری بیه گونیه، واریتیه و درجیه      

رسییی گی دانییه دارد. ارییرات سییالیتی فنییل هییا از جملییه  

فعالیت آنتی اکسی انی بسیتری بیه سیاختمان  رکییب از     

گییری  های هی روکسیل و یوقعیت قرارجمله  ع اد گروه

هیا یربیوط بیه    اکسیی انی فنولییك  فعالیت آنتیآنها دارد. 

 (.8001 لیوپز و همکیاران  ) ساختار شیمیایی آنهیا اسیت  

 گییاهی  یهیم  بسییار   رکیبیات های فالونوئی ی فنولپلی

 ایین  .باشین  ییی  اکسیی انی اریرات آنتیی   دارای کیه  بوده

 بنابراین و ش ه یافت گیاهان هایان ام  مام در  رکیبات

 دهنی    یکیل ییی   را انسیان  غیذایی  رژییم  از یهمی جزء

   (.8819ایرایی )سیاهپوش و 

 آب جیذب  بیا  کیه  است ای پیچی ه فرآین  بذرزنی جوانه

 آنزیمی  ئین پرو کو اه وقفه یك از پو و شودیی آغاز

 (.8001  ییا یال و همکیاران  شیود ) ییی  فعیال  و سیاخته 

هیایی کیه   زدن بذر عبارت است از یجموعه فعالیتجوانه

در نتیجه آن جنین رش  خود را شروع کیرده و پوشیش   

 وانی   شود که ییرا شکافته و گیاه ج ی ی ایجاد یی بذر

در (. 8811 یستقالً به زن گی ادایه ده  ) قی لو و عی الت 

زده گیاهان خانواده های جوانهبسیاری از ک ورها، دانه

گییرد. در  نخود  به عنوان جوانه یورد یصرف قرار ییی 

زنی  رکیبیات یوجیود   یییر کیرده و صیرف      طی جوانه

گردد. این و و سنتز  رکیبات ج ی  سلولی ییفرآین   نف

رود، در نتیجیه   رکیبات ج ی  برای نمو جنیین بکیار ییی   

های بیوشییمیایی دانیه ر    داری در ویژگی  ییرات یعنی

ها و  ب یل آن به جوانه فرآینی ی  زنی دانهده . جوانهیی

ای و ییثرر در سیالیتی   است کیه در طیی آن هیم   ذییه    

ب . این فرآین  باعث افیزایش سیطو    یاانسان افزایش یی

ای آزاد، کربوهییی را های قابییل اسییتفاده   اسییی  آیینییه 
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که ناشیی از  ، شودای و سایر  رکیبات ییفیبرهای   ذیه

دونیاس و همکیاران   ) افزایش  رکیبات فعال زیستی است

8009.) 

 ک یاورزی  یهیم  یحصیوالت  از غیالت  از پیو  حبوبات

 و یحمیودی  )بیاقری  باشی  یی دام و انسان   ذیه یورد

8810.)   

 از و غیذایی زییاد   ارزش دارای حبوبیات  کیه  آنجایی از

لذا یطالعه در ییورد   باشن یی پرو ئین  أیین یهم ینابع

 8ییاش  و8اسیت. عی س   اهمیت حائز سایر ویژگیهای بذر

گیرنی .  یوادغذایی هستن  که در گروه حبوبات جیای ییی  

 یرین ینبیع  یایین    در برنایه غذایی روزانه، حبوبات یهم

پرو ئین گیاهی هستن . گیاهان خانوادة لرویینوز، بخاطر 

شان، بطور وسیع، در اغلب ک ورهای  رکیبات پرو ئینی

   .(8810 شون  )عبادیجهان یصرف یی

و ینبع  است یاکسی انآنتی اتکیب ر از ینبع خوبیع س 

باش  و سرشیار  یی B غنی پرو ئین و ویتایینهای گروه

)آگییر و  از پییرو ئین، ایییال  یعیی نی و ویتایینهییا اسییت  

و سویا بی تر  لوبیا در بین گیاهان فقط. (8002همکاران 

 گیزارش  پژوه یرران  برخیی . از ع س پیرو ئین دارنی   

فنالونوئیی ی در اریر   های فالونوئی ی و غیر فنل ان کرده

زنیی باعیث   دهنی  وجوانیه  جوانه   ییر اساسی ن ان یی

  ییر کمیت و کیفییت  رکیبیات فنلیی در نتیجیه ظرفییت      

نتایج ن انرر ایین بیوده    گردد.یی اکسی انی در گیاهآنتی

 گیردد هیا ییی  ب افزایش یحتویات فنلزدن یوجکه جوانه

 همکارانو اروزکو –فرنان ز و 8009 و همکاران دوناس)

8009  .) 

افزایش که  دادن  ن ان (8001) و همکارانآیووس –لوپز

اکسیی انی پیو از جوانیه زنیی در لوبییا و      فعالیت آنتیی 

دیی ه ییی شیودکه     8لوبیاهیای آدزوکیی   و نخود، سیویا 

همراه با یتابولیسم بیوشیمیایی دانه در طی جوانه زنیی  

 است.

                                                           
1 . Lens esculentum 
2 . Vigna radiata L 
3 . azukibean 

 یییأریر جوانیییه زنیییی بیییر ظرفییییت    یطالعیییات اییییا 

هییای حاصییل از ینییابع طبیعییی یثییل     اکسییی انآنتییی

، هیا فنولپلی، هاهای رانویه از جمله فیتواسترولیتابولیت

ای هیای زنجییره  فالونوئی ها و ... کیه در کنتیرل واکینش   

  ا همچنین .ان ک بوده استاکسی اسیون دخالت دارن ، 

 بیر  زنیی هجوانی   یأریر  با دررابطه ان کی یطالعات کنون

گیاهییان خییانوادة   هییای رانویییه بییذر ییییزان یتابولیییت 

 پیژوهش در پیی   ایین  در .اسیت  انجام شی ه  لرویینوزه

آییا جوانیه زنیی بیر یییزان       "کیه  سیئوال  بیه ایین   پاسخ

گیاهیان   اکسیی انی ظرفیت آنتیی و فنل کل  ،فالوونوئی ها

است با انتخیاب   ش ه سعی "باش ؟اررگذار یی لروینیوز

 خیانواده  بیه  گونه از حبوبات )ع س و یاش(، یتعل  دو

 در زراعی گیاهان رش این و زنیجوانه  أریر ،لرویینوز

فنیل کیل و   –بیر یییزان فالونوئیی ها     ایگلخانیه  شیرایط 

 قرارگیرد. ارزیابی یورد ظرفیت آنتی اکسی انی

 

 هامواد و روش

 فیزیولوژی آزیای راه در 8898-98 سال در  حقی  این

 اجیرا احی  فالورجیان    دان یراه آزاد اسیالیی و   یگییاه 

در قالیب طیر     و فاکتورییل  صیورت  بیه   حقیی   .گردی 

 .ش  گذاشته اجرا به  کرار سه با  صادفی کایل

 هییه شی ه از یرکیز  حقیقیات     یاش  وع س  هایدانه از

ییورد    عی اد گردی .  استفاده این آزیایش در ک اورزی

سیپو   و ه ش عفونی ض  هیپو کلریت س یمبا  نیاز بذر

بیذور بیا آب    آبییاری  گرفیت. هیا قیرار   درون پتری دیش

یی ت   در  میام  دی یها  پتیری   میایی  یقطیر انجیام شی .   

ژیینییا ور  درون ºC82 حییرارت درجییه در آزیییایش

 ،از هیر گییاه را در روز دوم   ع د جوانه نره اری ش . ده

و اقی ام بیه    ش هش م و ه تم جوانه زنی وزن  ،چهارم

 .گردییی  ºC12 درون آون بییا دیییای کییردن آنهییاخ ییك

 به و گردی ه آسیابهای خ ك ش ه ج اگانه دانهپو س

 و جوانیه گیاهیان  بیذر  گرم 800 درآی ن . پودر صورت

 ساعت 82 ی ت به %91یتانول لیتر یك در ش ه آسیاب

 عبیور  صیافی  کاغیذ  سیاعت از  82 از بع  ش . خیسان ه
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 دسیتراه  اسیتفاده از  بیا  و گردیی   صیاف  و شی ه  داده

 و ش  خارجحالل از یحیط  ،اواپرا ور  حت خال چرخان

 ر یب غصاره  یام  عصاره ب ست آی ه خ ك ش . ب ین

 از هر یك از بذور و جوانه ها ب ست آی .

 فالونوئید و فالونول  مقدارتعیین 

و فالونییول کییل در عصییاره بییذر و  یقیی ار فالونوئییی ها 

جوانییه گیاهییان یییورد آزیییایش ، بییر اسییاس روش      

حسییب اسییتان ارد سیینجی کلرییی  آلویینیییوم و بییر رنییگ

 )شرافتی، چال تری و همکیاران  ان ازه گیری ش  2رو ین

8811.) 

-820-800-20-82غلظتابت ا یحلول های استان ارد با 

200ppm  هیه ش . آنراه  %10 از رو ین در یتانول ml 

 ml 8 .از این یحلول به لوله آزییایش ینتقیل گردیی     8/0

از یحلیول   ml1سپو و %8کلری  آلویینیوم  از یحلول 

یییزان جیذب    .اضیافه گردیی    استات پتاسیم بیه آن  2%

بیا اسیتفاده از دسیتراه اسیپکتروفو ویتر پیو از       ینور

بیرای اسیتان ارد    mn 282دقیقه در طول ییوج   20ی ت 

 mnدر طیول ییوج    دو سیاعت ونییم  فالونوئی  و پو از 

 دو برای استان ارد فالونول قرائت و بر این اسیاس  220

از نمونیه   g08/0 نمودار استان ارد رسیم گردیی . سیپو   

حل کیرده و بیه    %10خ ك ش ه عصاره را در یتانول 

بییرای  عیییین ییییزان فالونوئییی  و ی . رسیی ml 80 حجییم

یحلولهییایی ی ییابه یحلولهییای    هییافالونییول عصییاره 

با این  فاوت که بیه جیای یحلیول     استان ارد  هیه گردی .

عصاره اضافه شی . نمونیه   از یحلول  ml 8/0 استان ارد

یییزان   ییی باشی .   %10این آزیایش یتیانول   بالنك در

جذب قرائت ش ه را در نمودار استان ارد قرار داده و بیه  

بیر حسیب   فالونوئیی  و فالونیول کیل    این  ر ییب یقی ار   

mg/g مییایی  یحاسییبه گردییی . یعییادل رو ییین عصییاره 

 8یر به  کرار و یقادیر یتوسط حاصیل از   8آزیایش ها

یر بیه  کیرار بیا اسیتفاده از یییانرین و انحیراف یعییار        

 گزارش ش .

 

                                                           
4 . Rutin 

 کل تعیین مقدار ترکیبات فنل

، بیر  هاجوانه عیین ییزان  رکیبات فنولی کل در عصاره 

و بر حسیب   2اساس روش رنگ سنجی فولین سیوکالیتو

)شیرافتی، چال یتری و    ییری شی   اسی  گالییك انی ازه گ  

   (.8811 همکاران

 882ppm-800-20-82-82 یحلول استان ارد با غلظت

 هییه شی . آنریاه     %10از اسی  گالیك در یحلول یتانول 

بیه لولیه آزییایش ینتقیل      ml 8/0 از یحلولهیا  از هر یك

واکن ییرر  %80از یحلییول  ml 2/0گردییی  و بییه آن هییا 

دقیقیه بیه آن    1الیی   8فولین سیوکالیتو اضافه و پو از 

ml 2/0  اضییافه  درصیی  2/1از یحلییول کربنییات سیی یم

دقیقییه در دیییای  80گردییی ، آنرییاه لولییه هییا بییه ییی ت   

آزیای راه نره اری و پو از آن ییزان جذب نیوری بیه   

 mn112وسیله دستراه اسپکتروفو ویتر در طیول ییوج   

ر این اساس نمیودار اسیتان ارد رسیم    ب .ان ازه گیری ش 

حیل   %10از عصاره را در یتانول  g08/0 سپو گردی .

 برای  عیین ییزان فنل کیل  رسی .ml 80کرده و به حجم 

ییلی لیتیر از یحلیول عصیاره بیا یحلولهیای ییورد        8/0

بییا اییین اسیتفاده در یحلییول اسییتان ارد یخلیوط گردییی .   

از عصیاره   ml 8/0 فاوت که به جای یحلول اسیتان ارد  

 عییین   mn112 جذب نیوری در طیول ییوج     اضافه ش .

باش . یی %10نمونه بالنك در این آزیایش یتانول  ش .

سپو ییزان جذب قرائت ش ه در نمودار استان ارد قرار 

داده و بییه اییین  ر یییب یقیی ار فنییل کییل عصییاره بییر      

یعادل اسی  گالیك ب ست آی . این  عصاره  mg/gحسب

استفاده از ییانرین و انحراف یعییار یقیادیر   آزیایش با 

 یر به  کرار گزارش ش . 8یتوسط حاصل از 

   DPPHاکسیدانی به روشتعیین فعالیت آنتی

لیتر یحلول یتیانولی  ییلی 8های یختلف عصاره با غلظت

یخلوط ش . یحلول شیاه  ینفیی    DPPHدرص   002/0

ییلی لیتیر یتیانول اسیت.     8و DPPHییلی لیتر  8شایل 

لیتر اسیی  آسیکوربیك   ییلی 8یحلول شاه  یثبت شایل 

دقیقه در  یاریکی و در دییای    80یحلولها به ی ت  است.

                                                           
5 . Folin-Ciocaltue 
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نیانویتر در   281هیا در  . جیذب نمونیه  شی  ا اق نره اری 

بر اساس جیذب نیوری    .ش یقابل شاه  یتانول خوان ه 

هیا  هص  یهیار کننی گی هرییك از عصیار    ب ست آی ه در

   (.8009 عیین ش  )دیوناس و همکاران 

 SPSS آییاری  برناییه  از اسیتفاده  بیا  هیا داده نهایت در

 یقایسیه  و گرفتنی   قیرار   جزیه آییاری  یورد 91ه سخ ن

 بیرای  انجام گرفیت.  آزیون دانکن  وسط نیز هاییانرین

شی .   اسیتفاده  Excel افیزار  نیرم  از نییز  نمودارهارسم 

 ش   کرار بار سه گیاهی نمونه هر برای سنج ها  مایی

 گیزارش  یعییار  انحراف ± ییانرین صورت به یقادیر و

   .گردی 

 

 بحث نتایج و 

   یر ییزان وجود حاضرپژوهش  ازآی ه  دست به نتایج

  اییی   را در طی جوانه زنی فنلی و  رکیبات فالونوئی ی

زنیی بیر یییزان    جوانیه  کیه  نتیایج ن یان داد   .نماینی  یی

اکسیی انی  ظرفییت آنتیی   و فنل کل، فالونول ،فالونوئی ها

 یأریر دارد.  ع س و ییاش   گیاهدو  زدهبذرهای جوانهدر

در بیذرها یتفیاوت    فالونوئیی ها همچنین یقیادیر فنیل و   

اکسیی انی  بیذرهای ییورد یطالعیه ظرفییت آنتیی      و بوده

 ییورد  گیاهیان  اکسیی انی آنتیی  فعالیتیتفاو ی داشتن . 

 در یوجیود کیل   فنیل  با یتناسبیطالعه  این در بررسی

 کیه  استداده ن ان یطالعات برخی از .است آنها نبوده

 ضی   فعالییت  دارنی ،  بیاال ری  فنلی که  رکیبات گیاهانی

  دهن .یی ن ان آزاد باال ری را هایرادیکال

با بررسیی جی اول آنیالیز وارییانو ی یخک شی  کیه        

داری زنی بر   یییر یییزان فالونوئیی   یاریر یعنیی     جوانه

باال رین یییزان فالونوئیی     8بر اساس شکل است. داشته

بیا یقایسیه یییزان     زنی است. یربوط به روز دوم جوانه

باال رین یییزان  ، شاه  گیاه دوفالونوئی  یوجود در بذر 

آزیایش  روزهای سایردر  ولیبود.  ع سیتعل  به بذر 

 فالونوئیی   از یییزان بیاال ر   عی س نسبت به جوانه  یاش

باال رین ییزان فالونوئی  . (> 0008/0p) برخوردار است

زنی است. ایین در حیالی اسیت    روز دوم جوانه شدر یا

که در سایر روزها ییزان فالونوئی  با بذر شاه   فیاوت  

داری ن یان نی اد. در عی س نییز بیذرهای      آیاری یعنیی 

جوانه زده دو روزه از ییزان باال ر فالونوئی  برخوردار 

در روزهای دیرر جوانیه زنیی کیاهش یییزان     بودن  ولی 

 فالونوئی  ی اه ه ش .

  یرین گیروه  دهی  کیه یکیی از فیراوان     حقیقات ن ان یی

های رانویه در حبوبیات  رکیبیات فنلیی هسیتن      یتابولیت

 و همکیاران دونیاس   و8001 آییووس و همکیاران  –لوپز)

 در دادنی   ( ن یان 8811و همکیاران )  عسیرری  (.8009

 فیبیر  و خاکسیتر  پیرو ئین،  ییزان شیمیایی آزیای های

بیود. پیژوهش    یعمیولی  نمونه از بی تر زدهجوانه نمونه

دهنییی  کیییه ( ن یییان ییییی8819) سییییاهپوش و ایراییییی

 ظرفیتفنلی دارای بی ترین حاوی  رکیبات  هایعصاره

 پیژوهش حسیینی و همکیاران   . باشین  اکسی انتی ییآنتی

 زده جوانه لوبیای آرد بردن کار به با داد ( ن ان8890)

 کیفییت  بیا  یحصیولی   یوان  ییی  آلمیانی  سوسییو  در

 درکرد.   ولی  باال ر ای  ذیه و ارزش شیمیایی فیزیکی،

 فعالییییت (8819)و همکیییاران  یطالعیییه جم یییی ی

 و فنلیی   رکیبیات  یییزان  بیا  گیاهیان  اکسیی انی آنتیی 

ی یابه  ( 8008آدوی )-ای .دارد یستقیم فالونوئی  رابطه

کیه   داد ن یان  ، 8008 سیال  در و چبیرا  سیادانا   حقیی  

 کیاهش  و پرو ئین هضم قابلیت بهبود باعث زدن جوانه

 آنیزیم  ریپسیین،   کنن ة یهار یانن  ای ض   ذیه عوایل

 فیتییك، اسیی   ، سیاپونین  ،  یانن  همیاگلو ین،  فعالییت 

 بهتر حفظ زدن باعث جوانه .گردی  رافینوز و استاکیوز

 پختن فرآین  با یقایسه در  Bویتایینهای و نی یع  یواد

( نییز گیزارش   8009) همچنین دوناس و همکاران گردی .

ارر  های فالونوئی ی و غیر فالونوئی ی درفنلنمودن  که 

  دهن .جوانه   ییر اساسی ن ان یی
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 باش .انحراف یعیار یی ±ها ییانرین سه  کرار داده                 

 

دارای یییزان   ییاش  ،یورد یطالعه شاه  در بین بذرهای

. بیا شیروع یراحیل    (8)شیکل  ه استفالونول بیاال ر بیود  

 یییزان فالونیول   و ه یتم  ش م ،زنی در روزدومجوانه

جوانیه  در ه یتمین روز   یاش این گیاه افزایش یافت. در

زنی باال رین ییزان فالونول را ن ان داد. جوانه زنی در 

یاش باعث افزایش ییزان فالونیول شی  بطیوری کیه در     

در  (.>0008/0p)گردیی   ی یاه ه   یقی ار شاه  کمتیرین  

های چهار روزه باال رین ییزان فالونیول را  ع س جوانه

داشتن . افزایش ییزان فالونیول در ایین گییاه از شیروع     

 ا روز چهارم ادایه داشیت ولیی پیو از آن  یا     آزیایش 

–فرنانی ز هیای  این نتیایج بیا یافتیه    ح ودی کاهش یافت.

  طاب  داشت. (8009اروزکو و همکاران )

همچنییین  و فالونوئییی ها بخصییو  فنلییی  رکیبییات

 بسییار  قیوی  اکسی انیآنتی خاصیت دلیل به هافالونول

 آزاد رادیکالهیای  انی اختن  بی ام  با یواد این .هستن  یفی 

 یهییار همچنییین اکسییی ا یو اسییترس کییاهش باعییث

 هیای بیمیاری  خطیر  وشی ه   یاکرویلکولها اکسی اسیون

 ییواد بطیور کلیی    کننی . ییی  کیم  را زاجهیش  و دژنرا یو

 سیرطان،  از پی یریری  یا دریان عالوه بر اکسی انآنتی

 و ی یزی  اختالالت عروقی، و بیماریهای قلبی از بعضی

 از ناشیی  زودرس پیری از جلوگیری در سیستم ایمنی،

 (.8008 )آیو یوررن  نیز عوایل اکسی ا یو
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 باش .انحراف یعیار یی ±ها ییانرین سه  کرار داده                      
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در بین دو بذر یورد بررسی باال رین ییزان فنل کیل در  

های دو روزه بیوده  جوانهیربوط به ع س دی ه ش ه که 

در گییاه عی س بی یترین     (.>0008/0p) (8شیکل  ) است

زنی اسیت. روز  ییزان فنل کل یربوط به روز دوم جوانه

چهارم  فاو ی با شاه  از نظیر فنیل کیل دیی ه ن ی . در      

دیی ه شی . در نهاییت روز ه یتم      کاهش نیز روز ش م

افزایش یج دی ی اه ه شی . در گییاه ییاش  فاو هیای     

یوجود قابل  وجیه نبیود. یییزان فنیل کیل در ایین گییاه        

روزهای چهارم و ه یتم از یییزان بیاال ری نسیبت بیه      

   .(8شکل ) شاه  برخوردار بود

ن ییان دادنیی    ( 8009اروزکییو و همکییاران )  –فرنانیی ز 

اکسییی انی و خییوا  آنتیییزدن یوجییب افییزایش جوانییه

هیای  گیردد. همچنیین جوانیه   یی نخودهای یحتویات فنل

 وان  به عنوان جایرزین و افزودنی یناسب بیرای  بذر یی

در اصیال  عملکیرد   ذییه ییورد یصیرف قیرار گیرنی .        

زنی   ییرات بسیار و در عین حال یفی  بیر  فراین  جوانه

 یر شی ن   که یوجیب غنیی  ها صورت یی گیرد روی دانه

حیاوی   هیا جوانیه شیود  یواد ی یذی یوجیود در آن ییی   

، C ویتییایین 6B ،21B هییای رکیبییا ی از قبیییل ویتییایین

 21B و نییز ییواد یعی نی هسیتن . ویتیایین      E ویتیایین 

شود اییا بیه دلییل   یییرات     یعموال در گیاهان دی ه نمی

 ها یوجود اسیت. زدن این ویتایین در جوانهجوانه هنرام

ها نقش ییورری در حفیظ و   یوجود در جوانه E ویتایین

هیا  سالیت پوست و پی ریری یا کن ی رون  پیری سلول

بسیته بیه نیوع جوانیه      C ویتیایین  یییزان  دارد. همچنین

نسبت بیه یییزان    هاییزان آن در جوانه یتفاوت بوده ایا

ها همچنین حاوی یواد جوانه .یاب آن در دانه افزایش یی

یاننیی  سییلنیوم هسییتن  کییه بییه عنییوان یییك      یعیی نی 

های اکسی ان بسیار یهم و پی ریری کنن ه از آسیبآنتی

هیای آزاد ییی  واننی  در پی یریری از     ناشی از رادیکال

ها نقش داشته باشن . همچنین ینیزیم یوجود در سرطان

 وانی  در کیارکرد صیحیض عضیالت ییورر      هیا ییی  جوانه

 اکسیی انی آنتیی  هیای مزدن یییزان آنیزی  باش . در جوانه

 ر شی ن  یاب  که این ایر یوجب راحتیوجود افزایش یی

   شود.ها ییهضم جوانه

 

 
  

 زنی در بذرهای مورد آزمایشکل در طی روزهای جوانه فنل میزان میانگین مقایسه -3شکل 

 انحراف یعیار یی باش . ±ها ییانرین سه  کرار داده                           

 

اکسیی انی  ظرفیت آنتیی در یقایسه دو بذر یورد یطالعه، 

هیای ه یت   جوانیه . (2)شیکل   ع س کمتر از ییاش بیود  

اکسی انی را دارد که بیا  ظرفیت آنتیروزه یاش باال رین 

ییزان فنل کل یوجیود در ایین یرحلیه یطابقیت دارد. در     

اکسی انی گیاهکهای دو، چهار، شش و ع س ظرفیت آنتی

ظرفیت باال رین ه ت روزه نسبت به شاه  باال ر بود و 

چهار روزه است که های اکسی انی یربوط به جوانهآنتی

را بایسیتی بیه    اکسی انی بیاال ظرفیت آنتیدر این شرایط 

اکسیی انی عیالوه بیر  رکیبیات فنیل      سایر  رکیبات آنتیی 

نسبت به شیاه    ین  افزای نسبت داد. در یاش چنین رو
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اکسی انی یربوط به البته بی ترین ظرفیت آنتی .دی ه ش 

 یوان بیییان کیرد کییه   یییی هیای ه ییت روزه بیود.  جوانیه 

اکسی انی ش ه است زنی باعث افزایش ظرفیت آنتیجوانه

 هیای ه یت روزه  بطوری که بی ترین یییزان در جوانیه  

کیه    یوان گفیت  است. بر این اسیاس ییی  دی ه ش ه یاش

رد یطالعیه از  اکسی انی در بذرهای یو  ییر ظرفیت آنتی

 .(> 0008/0p) کن یییکسانی  بعیت   قریبا رون 

 بیر  ییاش در گییاه   زنیی جوانیه  کیه  داد ن یان  این نتایج

 اسیت و  یأریر داشیته   یاکسیی ان آنتیی  ظرفییت   یییرات  

ایین   .سیازد  ییی  آشکار کایال را زدهنمونه جوانه بر ری

آیووس و –لوپز با  حقی  همسو  ،یافته از  حقی  حاضر

 در اریر  نی  کردباشی  کیه ی یاه ه    ییی  (8001) همکاران

لوبییا و نخیود   گیاهیان  در   رکیبیات فنولییك   زنیی جوانه

زده جوانیه  هایبذر اکسی انیو فعالیت آنتییافته افزایش 

ده . ولی در گییاه عی س   روز افزایش ن ان یی 1پو از 

اکسیی انی  . افزایش فعالیت آنتیی اه ه کردحالت عکو 

و یییاش نیییز دییی ه لوبیییا  زنییی در سییویا،پییو از جوانییه

 همیراه دانیه    نفسیی یتابولیسیم   افیزایش که بیا   شودیی

 در بعضی از یوارد با ییزان اکسی انیاست. فعالیت آنتی

 رکیبات فنلی یر بط است. به همین دلیل این خاصیت در 

 یفنلی  رکیبیات   روزهای یختلف با یک یرر یتفاوت است.

از جمله  رکیبیات بسییار یهیم گیاهیان بیوده کیه دارای       

باشین . ایین  رکیبیات در  میام     اکسی انی ییی اررات آنتی

های گیاه یافت ش ه و بنابراین جزء یهمی از رژییم  ان ام

 .دهن نسان را   کیل ییغذایی ا

     

 

 
 

 زنی به تفکیک بذرهای مورد آزمایشدر طی روزهای جوانه یاکسیدانآنتی ظرفیت میانگینمقابسه  -4شکل 

 انحراف یعیار یی باش . ±ها ییانرین سه  کرار داده             

    

( ی اه ه کردنی  کیه   8009اروزکو و همکاران )–فرنان ز

زنی کمی   ییر کیرد   ا روز پنجم جوانه TEAC1یقادیر 

روز به طور قابل  وجهی افزایش یافیت   9 ا  1ایا بع  از 

 کیه  اسیت  بیر ایین   اعتقاددرصی (.  81و  82)بیه  ر ییب   

 کنن ة و حذف اکسی انآنتی غنی ینبع عنوان به حبوبات

 آزاد هیای رادیکیال  ب ن در .باشن  یی آزاد هایلرادیکا

  ولی  بیرونی عوایل و یختلف درونی هاییکانیسم طی

                                                           
6 . Transactions on Economics and Computation 

2. Quencher 

 هیای کننی ه  جاروب به عنوان هاناکسی اآنتی و شون یی

 بیا   میاس  را از هیا سلول و کرده عمل آزاد هایرادیکال

 .نماینی  یحافظیت ییی   بی تر سلولی آسیب و هارادیکال

  رکیبات فنلی قبیل از اکسی انیآنتی یواد رودیی احتمال

 در کیایپفرول  هیا و کویارین فالونوئی ها، یانن  یختلف

 هیای آزاد رادیکیال  هایکنن ه جاروب عنوان به حبوبات

اکسییی انی در طییول فراینیی  بهبییود فعالیییت آنتیییباشیین . 

اسیت.  زنی  وسط پژوه رران دیرر ی اه ه شی ه جوانه

زنیی افیزایش قابیل    پنج روز پو از جوانه نخود،در گیاه 
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اسیت.  فنلیی دیی ه شی ه    وجهی در یییزان  رکیبیات پلیی   

فنلییی بییر روی خاصیییت جییاروب افییزایش  رکیبییات پلییی

بیه همیین دلییل     گیذارد. کردن رادیکالهای آزاد  أریر ییی 

هیای، یتیانولی   اکسی انی در عصیاره افزایش فعالیت آنتی

 باشی . هیا ییی  فنیل ها به دلییل افیزایش یییزان پلیی    جوانه

 یهییار واکسییی انی ار بییاط بییین ظرفیییت آنتیییهمچنییین 

هیای  هیا در لوبییا و در دانیه   فنولپلی رادیکال آزاد و کل

 انی . (، ی اه ه شی ه Lupin.angustifolinsی)زدهجوانه

زنیی باعیث   فرآینی  جوانیه   ،بر اساس گزارشهای یختلف

 های گییاه اکسی انی در دانهدار ظرفیت آنتیافزایش یعنی

Lupin.angustifolins از بیاال رفیتن    شود که ناشییی

در آرد نخود و لوبییای   است.،  وکوفرول C ،Eویتایین 

ظرفیت جاروب  ه،   ییر  رکیبات فنلی با افزایشزدجوانه

آییووس و   –لیوپز  ) کردن رادیکالهای آزاد همراه اسیت 

 (.8001 همکاران

 

  جه گیرینتی

ای بیذور ییورد   زنی باعث بهبود ویژگیهای   ذییه جوانه

 گردد.یطالعه یی
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Abstract 

The use of germinated cereals and grains on food industry is growing .Germination can have 

different effects on seed compounds. In this study, lentils and mung bean, two products that are 

used in the food industry were germinated and their effects on flavonoid content, total phenolic 

content and antioxidant properties were investigated. This experiment was arranged factorial 

experimental design in a completely randomized design with three replications. The germinated 

seeds were harvested after two, four, six and eight days. Total phenols, flavonoids, flavonol and 

antioxidant capacity were determinated by Folin-ciocalleu method aluminum chloride clorimetric 

method and DPPH method. The raw lentil seeds had the greatest rates flavonoids compare to raw 

mung bean seeds. But all the other days of testing, compared to mung bean, lentil sprouts had 

higher levels of flavonoids. The raw lentil seeds flavonol the greater than raw mung bean seeds. 

Germination modified the flavonol contents. On four days of germination, mung bean sprouts and 

eight days of germination, lentil sprouts had the highest levels of flavonols. And was also observed 

that after six days, germinated lentil seeds and after eight days, germinated mung bean seeds had the 

highest total phenols. The results indicated that eight days mung bean sprouts had the highest 

antioxidant capacity that in this period corresponded to the amount of total phenols. Antioxidant 

capacity on lentil sprouts were the greater than raw seeds and four days sprouts had the highest 

antioxidant capacity. In this condition, a great antioxidant capacity related to other antioxidant 

compounds in addition to phenolic compounds. The similar results were observed on mung bean.  
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