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 چکیده

ی منطقه هزار جریب از  شهرستان بهشهر در شمال اکسیدانی عصاره پوست سبز گردوخواص آنتی ،این تحقیق در

ای مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهتصفیه شده روغن سویا  بر BHAو  TBHQاکسیدان سنتزی با دو آنتیایران، 

 co60روزه در دمای  32ان مزدوج و درصد ترکیبات قطبی در یک دوره ، دیTBAاندیس اسیدی، عدد پراکسید، عدد

ی های گرم مثبت و گرم منفی ارزیابمیکروبی این عصاره بر روی برخی باکتری چنین خواص ضدهماندازه گیری شد. 

اما عصاره  بودهتر قویو عصاره پوست سبز گردو  BHAنسبت به  TBHQ  یاکسیدانآنتی قدرتنتایج نشان داد شد. 

ام در جلوگیری از اکسیداسیون روغن موثرتر پیپی 200با غلظت  BHAام از پیپی 1000پوست سبز گردو در غلظت 

 160و در غلظت ارئوس  وکوستنها بر استافیلوکلیتر گرم بر میلیمیلی 80غلظت  عصاره پوست سبز گردو دربود. 

گرم بر میلی 160چنین این عصاره در غلظت هم .ها اثر مهار کنندگی داشته استر کلیه باکتریب ،لیترگرم بر میلیمیلی

 .داشت اثر کشندگی تیفی و سالمونال منوسیتوژنز های استافیلوکوکوس ارئوس، لیستریابر روی باکتریلیتر میلی

 

 گردو سبز اثر مهار کنندگی، پوست ،کشندگیاثر ، اکسیدانآنتی: یکلید واژگان

 
 مقدمه

د. زیادی در مواد غذاایی مذورد مصذرا دارسهم روغن 

اکسایش لیپیدها در غذاا نذه تنهذا باعذ  از دسذت رفذتن 

شود، بلکه باعذ  تولیذد ای و هضمی غاا میکیفیت تغایه

-هذای آزاد مذیای ماننذد رادیکالمحصوالت اکسید شده

شود که منجر به اکسایش خودبخودی و تولید ترکیبذات 

دی و بذد عممذی عذ  تنذشیمیایی نامطلوب و در نتیجه با

عالوه ترکیبذذات صاصذذ  از بذذه  .گذذرددمذذاده غذذاایی می

ا اسذید ها می تواند در جاب پروتئین و یذاکسایش چربی

ایذذن ترکیبذذات موجذذب  فرولیذذک اخذذتالل ایجذذاد کنذذد.

کارپین و ) شوندهای قلبی، عروقی و سرعان می بیماری

ها در مذواد جلوگیری از اکسایش چربی (.2001همکاران 

همین منظور  غاایی از اهمیت خاصی برخوردار است. به

های سذنتزی ماننذد اکسذیدانامروزه در صذنمت از آنتی
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، بذذذوتیالت (BHA) بذذذوتیالت هیدروکسذذذی آنیذذذزول

 و تتذرا بوتیذ  هیذدروکینون (BHT)هیدروکسی تولوئن 

)TBHQ( شود، امذا بذه دلیذ  اثذرات مضذر استفاده می

بذه اسذتفاده از ترکیبذات کنندگان تمای  مصرا ،ایتغدیه

کذذذاربرد  تحقیذذذق در مذذذورد بیشذذذتر شذذذده و عبیمذذذی

های عبیمی مورد توجه محققین قرار گرفته اکسیدانآنتی

ها بذه اکسیدانآنتی (.2008شهسواری و همکاران ) است

 کذه عور عبیمذی در اکثذر منذابذ غذاایی موجذود هسذتند

ممکن اسذت باعذ  تخریذب ایذن ترکیبذات ها آنفرآوری 

اکسذیدانی بذرا ی بنذابراین افذزودن ترکیبذات آنتی گردد.

صفذذک کیفیذذت محصذذوالت مذذورد نیذذاز اسذذت. خصوصذذا 

باال، کذه مسذتمد  روغنبا محتوی  مواد غااییها و روغن

اکسذیدان در نیاز به افزودن آنتی باشند،میاکسیداسیون 

(. 2003تزیذذا و لیاداکسذذی ایذذن محصذذوالت وجذذود دارد )

ترکیبذات های عبیمذی، اکسیدانیکی از بهترین منابذ آنتی

بذه همذین ، باشذدهذای گیذاهی میفنولی موجود در بافت

های اخیذذر توجذذه زیذذادی بذذه ضذذایمات دلیذذ  در سذذال

های اکسذذیدانصذذاوی آنتی بذذه عنذذوان منذذابذ کشذذاورزی

. یکذی از (2002سیداراجو ) ا گردیده استعبیمی ممطو

گذردو اسذت کذه صذاوی  هذای مختلذ بخش ،ایذن منذابذ

 2007پریرا و همکاران ) باشداکسیدانی میترکیبات آنتی

اکسیدانی ترکیبات فنذولی، اساسذا بذه فمالیت آنتی(. ب -

هذا اسذت کذه ایذن آنو اصیذا دلی  خصوصیات اکسایش 

عنوان یذک عامذ  اصیذا دهذد کذه بذهها میامکان را به آن

یگانه عم  کننده، دهنده هیدروژن و خنثی کننده اکسیژن 

ها توانایی شالته کذردن فلذزات را نیذز کنند. به عالوه آن

هذذا سذذبب فنولپلی .(2009نگذذارد و همکذذارانویجدارنذذد )

تواند از انتشذار این امر می شوندکاهش سیالیت غشا می

هذای اکسذیداتیو را های آزاد جلوگیری و واکنشرادیکال

ایذذن عذذالوه بذذر (. 2002آرورا و همکذذاران )محذذدود کنذذد 

توانند در سلسذله فرآینذدهای پذاالیش ترکیبات فنولی می

های گیذاهی دخالذت داشذته پراکسید هیدروژن در سلول

فنذولی عمذده  اتترکیبذ (.1997تاکاهاما و انیکی  ) باشند

 هیدروکسی شام سبز گردو  پوستدر  شناسایی شده

 کافئیذک، اسذید کلروژنیک اسید )اسید سینامیک اسیدها

اسذیدها  بنزوئیک سیناپیک(، هیدروکسی و اسید فرولیک

 پروتوکاتئیذک، اسذید االژیذک، اسذید گالیک، اسید )اسید

 )کذاتيین، اپذی اسید وانیلیک(، فالونوئیدها و سیرینژیک

 ایذن بذین در مذی باشذد. و ژوگلذون کاتيین، میرسذتن(

را دارد.  مقذذدار بیشذذترین ترکیبذذات فنذذولی، ژوگلذذون

  (.2006)استامپار و همکاران 

 ارزیذابی منظذور بذه زیذادی تحقیقات اخیر هایسال رد

 صذورت هاعصذاره و هااسذانس انواع میکروبی ثرضدا

 در ترکیبات این توانایی و قدرت از صاکی که است گرفته

 هذایمیکروارگانیزم از وسذیمی دامنذه رشذد از ممانمت

 آنجا از. باشدمی غاایی مواد در فساد عام  و زابیماری

 از بسذیاری در نذوعی به و بوده عبیمیترکیبات،  این که

 هستند، لاا نیز دیگری زایتسالم ترکیبات صاوی موارد

 تاکیذد مذورد بسذیار سذالمت انسذان صفذک منظذور بذه

 اعالم داشتند کذه (2003) اپراکاشانگی و جای .باشندمی

های گیذذاهی خذذواص ضذذد هذذای عصذذارهیکذذی از ویژگی

 ب(، - 2007)پریذذرا و همکذذاران هذذا اسذذت. میکروبذذی آن

فمالیت ضد میکروبی شش رقذم مختلذ  بذرر گذردو را 

ها رشذد گزارش کردند که ایذن عصذاره بررسی کرده و

فرنانذذدز و  هذای گذذرم مثبذت را مهذذار مذذی کننذد.باکتری

با بررسی تاثیر عصذاره پوسذت سذبز  (2013همکاران ) 

های گرم مثبذت دریافتنذد گردو بر رشد و فمالیت باکتری

مهذار  قابلیتصالل آب  بااستخراج شده های عصاره ،که

 مهذارمیذزان  و را داشذتههذای گذرم مثبذت رشد باکتری

ترکیبات فنولی عصذاره وابسته به غلظت را  آنمیکروبی 

دولذت آبذادی و همکذاران در تحقیقاتی که  .عالم داشتندا

بر پوسذت سذبز گذردوی سذه منطقذه در شذمال  (1393)

سذبز گردوهذای  ایران داشذتند، گذزارش کردنذد پوسذت

ستانی )هذزار جریذب( مقذدار فنذ  و مناعق مرتفذ و کوه

اکسیدانی بیشتری نسبت به منطقذه چنین خواص آنتیهم

ممتدل )بندرگز( و منطقه نیمه خشذک )شذاهرود( داشذته 

بهتذرین  انذد کذه اولتراسذوندچنین اعالم کردهاست و هم

 روش برای استخراج بوده است. لاا، در ادامه نتایج قبذ ،
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پوست سبز گردوی منطقه هذزار جریذب در ایذن تحقیذق 

انتخاب، ترکیبات فنولی آن با روش اولتراسوند استخراج 

ر روغذذن سذذویای داکسذذیدانی آن شذذد و خذذواص آنتی

 32در یذک دوره  سذنتزی اکسیدانتصفیه شده فاقد آنتی

میکروبذی چنذین خذواص آنتیو هم co60روزه در دمای 

زا و مثبت و منفذی بیمذاری های گرمآن بر برخی باکتری

 عام  فساد مواد غاایی مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 هاروش و مواد

های کشت نوترینذت آگذار، نوترینذت بذراد و دی  محیط

هذای مذورد متی  سولفاید و کلیه مواد شذیمیایی و صالل

ای در ایذن پذژوهش از استفاده با درجه خلذوص تجزیذه

هذذای باکتری. ندشذذد خریذذداریشذذرکت مذذرس و سذذیگما 

پذی  ، پروتئذوس ولگذاریس1396پی تی سی  اشرشیاکلی

پذذی تذذی سذذی  ارئوس، اسذذتافیلوکوکوس1079تذذی سذذی 

و لیسذذتریا  1609پذذی تذذی سذذی  تیفذذی ، سذذالمونال1113

های از سازمان پژوهش 1163پی تی سی  مونوسیتوژنز

روغذن سذویای  علمی و صذنمتی ایذران خریذداری شذد.

شذرکت کشذت سیدان سنتزی از اکتصفیه شده فاقد آنتی

تهیه  و صنمت عالیا گلستان واقذ در شهرستان کردکوی

 شد. 

 برداری نمونه

برداشت گردو در منطقه هزارجریذب واقذذ در ارتفاعذات 

بذا  1393مهر ماه  25هوای کوهستانی در  البزر با آب و

انتخاب تصادفی چند درخت گردو در یکذی از بذاه هذای 

 گونذه هذی  بذدون چذین، صذورت دسذت به منطقه، این

 کذامال تصذادفی به صورت آن و سبز پوست به آسیبی

 سذال 40تذا  35درختان گذردو صذدود   شد. عمر انجام

شذیمیایی نیذز  کشو از آفذت بودند هرس نشده بوده که

اسذذتفاده نشذذده بذذود. پذذس از تمیذذز کذذردن گردوهذذای  

آوری شده، پوسذت سذبز آن جذدا شذد و تذا انجذام جمذ

 اری شد.نگهد -co  18 آزمایش در دمای

 

مقتدار ترکیبتا   وتعیتین فنلتی ترکیبتا  استتررا  

 فنولی

 بالفاصذذلهپوسذت سذذبز گذذردو از فریذذزر خذذارج شذذده و 

( خذرد  ژاپنکشور  توسط آسیاب خانگی )شرکت سانیو

-و بذهریخته شذد  در چهار ارلنبه مقدار مساوی  و شد

قذذرار اسذذتخراج  دقیقذذه 40و 30، 20، 10ترتیذذب تحذذت 

امذذواج  کمذذکاسذذتخراج ترکیبذذات فنذذولی بذذه  گرفتنذذد.

سذذوتیلو و همکذذاران  اولتراسذذوند بذذا اسذذتفاده از روش

شد. استخراج به کمذک صمذام اولتراسذوند  انجام (1994)

کشذور آلمذان( بذا اس  الماسذونیکشذرکت  S30Hمدل)

درجذه سذانتی گذراد  25کیلو هرتز در دمای  37فرکانس 

پذس از  ( انجام شذد.1:1)آب به نسبت  –در صالل اتانول 

کاغذا صذافی واتمذن  بذا هذا، محلذولزمان استخراج عی

ی صذاا شذده ابتذدا هاه و عصارهشدشماره یک صاا 

 oc40 توسط تبخیر کننده چرخشی )روتذاری ( در دمذای

مجذددا بذه تا خروج کام  اتانول تغلذیک و بذا آب مقطذر 

میذذزان کذذ   سذذپس شذد.ده میلذذی لیتذذر رسذذان 100صجذم 

سذتفاده از گردو بذا ا ترکیبات فنولی عصاره پوست سبز

مطذابق روش سذیدادهارجو و  ممرا فولین سذیوکالتیو 

شد و عصاره بذا بذاالترین  اندازه گیری( 2002همکاران )

های مشخص به با غلظت غلظت ترکیبات فنولی انتخاب و

 روغن اضافه شد.

 آماده سازی روغن

 بذرای  ،بترتیذب 7تذا  1بذا کذد  ،5تا  1تیمارها در جداول 

اکسذیدان )روغذن سذویای هذای روغذن فاقذد آنتی نمونه

اکسذیدان ام آنتیپذیپی 100روغن سویا صاوی ، خالص(

TBHQ(100- TBHQ،)  ام پذیپی 100روغن سویا صاوی

روغذن سذویا صذاوی  BHA (100- BHA،)اکسذیدانآنتی

 روغذنBHA (200- BHA ،) اکسذیدانام آنتیپذیپی 200

ام عصذذذاره پوسذذذت سذذذبز پذذذیپی 250سذذذویا صذذذاوی 

ام عصذاره پیپی 500روغن سویا صاوی  (،S -250)گردو

 1000روغذن سذویا صذاوی  ( وS -500)پوست سبز گردو

 د.نمی باش( S -1000)ام عصاره پوست سبز گردوپیپی
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های صذاوی ارلنهای ستتزی و عصاره به آنتی اکسیدان

با صرکذت با استفاده از اسپاچول  ند واضافه شد  روغن

دورانی آهسته بمدت یک دقیقه بطوری کذه کمتذرین هذوا 

هذذای و آنتذذی اکسذذیدان هذذاوارد روغذذن شذذود  عصذذاره

  .ندسنتزی با روغن مخلوط شد

  عدد پراکسید روغن

عذذدد پراکسذذید نمونذذه روغذذن بذذا انجذذام تیتراسذذیون بذذا 

 تیوسولفات سدیم و با ممادله زیر بیان شد: 

[1]   (𝐕𝟐−𝐕𝟏)×𝐍×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐌
 PV= 

V1  و V2ترتیب مقدار تیوسذولفات سذدیم مصذرفی بذه

وزن نمونذه بذه  Mبرای شاهد و نمونذه صذاوی روغذن، 

عدد پراکسذید  PVنرمالیته تیوسولفات سدیم و  Nگرم، 

بر مبنذای میلذی اکذی واالن اکسذیژن فمذال در کیلذوگرم 

  .(2003ای ا ای سی )روغن می باشد

 تیوباربیتوریک روغن  اسید عدد

میلی لیتر تتراکلریدکربن ص  شذده  10یک گرم روغن در 

میلذذی لیتذذر محلذذول اسذذید تیوباربیتوریذذک 10و بذذه آن 

اسید تیوباربیتوریک که بذا هذم صجمذش  %67/0)محلول 

بذه  شذد،اضذافه  اسید استیک خالص مخلوط شده است(

دور در  1000دقیقذه در سذانتریفیوژ بذا سذرعت  5مدت 

قسمت محلول شفاا آن جدا شده  شد ودقیقه قرار داده 

شذد و دقیقه در صمام آب جوش قذرار داده 30و به مدت 

 532میذذزان جذذاب محلذذول فذذو  در عذذول مذذوج  سذذپس

 .(2005گلی و همکاران )نانومتر اندازه گیری شد 

 [2]    e

d.a
 E =  

e  ،جاب نور اندازه گیری شدهd  ضخامت سذ  نذوری و

a .وزن نمونه بر صسب گرم می باشد 

در این ممادلذه  E= A. B. Cبراساس قانون بیر و المبر 

B وC  .به ترتیب ضخامت س  نوری و غلظت می باشذد

های مختلفی از اسید تیوباربیتوریک تهیه و جذاب  غلظت

از منحنذذی  نذانومتر قرائذت شذذد. بذه ایذذن ترتیذب 532در 

 محاسبه شد و سپس غلظت بدست آمد.  A ،استاندارد

 

 

 اندیس اسیدی

اندیس اسیدی نمونه روغن با روش تیتراسیون و بر 

اساس میزان هیدرواکسید پتاسیم مصرفی بر مبنای 

N×V×56.1 [3]اسید اولئیک با رابطه زیر بیان شد.

W
 =  

N و V به ترتیب نرمالیته و صجم مصرفی هیدرواکسید

وزن نمونه است. اندیس اسیدی بر صسب W پتاسیم و 

 (.2007ای ا ای اس )را شده است گرم پتاس مص

 ان مزدو اندیس دی

 شذده رقیق هگزان با روغن های نمونه منظور این برای

 جذاب سذپس گذرم بذر میلذی لیتذر و 600:1بذه نسذبت 

 در نذانومتر 234 مذوج عذول در شذده رقیذق هاینمونه

 بذرای. شذد گیذری انذدازه شذاهد عنوان به هگزان برابر

 اکسیداسیون عی گرفته شک  مزدوج اندی غلظت تمیین

 زیذر فرمول مطابق لیتر بر مول 29000 ثابت ضریب از

  .(1996ساگوی و همکاران ) شد استفاده

CDV =
A×600×1000

29000
    [4]  

A   میزان جاب نمونذه و میذزان جذاب هگذزان و تفاض

CDV می باشد.ان مزدوج اندیس دی 

 ترکیبا  قطبی

در  co 160 سذاعت در دمذای 24ابتدا سیلیکاژل به مدت 

ای ریخته شذد و آون خشک شد و در داخ  ظرا شیشه

سیلیکاژل را مخلذوط کذرده  ، آب و 95:5سپس به نسبت 

شدن جلذوگیری و ظرا را به شدت هم زده تا از کلوخه 

ساعت یک گرم از سیلیکاژل آماده شده  24شود. بمد از 

های را برداشته و به داخ  ستون کروماتوگرافی )ستون

متر( کذه دو عذرا سذتون سانتی 15پالستیکی با ارتفاع 

ریخته و سذپس بذا  بودتوسط پشم شیشه مسدود شده 

گذرم  5/0ای محتذوای سذتون متذراکم شذد. میله شیشذه

لیتذذذری وزن کذذذرده و میلی 5بذذذالن ژوژه روغذذذن را در 

توسط تولوئن به صجم رسانده شد. سپس یک میلی لیتذر 

از محتوی بالن به دقت از باالی ستون کروماتوگرافی به 

داخذذ  آن ریختذذه شذذد. یذذس از خذذیس خذذوردن نمونذذه 

ترتیب درباالی ستون کروماتوگرافی و تبخیر تولوئن، بذه

، 1) شده  داسازیعی سه مرصله مقادیر ممین از صالل ج
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لیتذذر( بذذه داخذذ  سذذتون کرومذذاتوگرافی میلی 5/3و  5/3

انتقال یافت. پس از اتمام عملیات کروماتوگرافی، انتهذای 

ستون با پانصد میکرولیتر تولذوئن شسذته شذد. میذزان 

مواد قطبی خارج شده از سذتون کرومذاتوگرافی پذس از 

توزین شد، درصد ترکیبذات  co 40تبخیر صالل در دمای 

 قطبی عبق رابطه زیر محاسبه شد. 

 CP =
Ws−Wn

Ws
 × 100  [5]  

بذذه ترتیذذب درصذذد ترکیبذذات  Wnو  Cp ،Wsکذذه در آن 

قطبی، وزن نمونه و وزن ترکیبذات غیرقطبذی مذی باشذد 

 .(2004سيولت )

 فعالیت ضد میکروبی 

 بررسذذی فمالیذذت ضذذد میکروبذذی بذذا اسذذتفاده از روش

با کمی تغییذرات انجذام شذد.  (2002اسپین  و همکاران )

های سوش خالص دو گونه باکتریذایی گذرم مثبذت ویال

)لیسذتریا منوسذذیتوژنز و اسذذتافیلوکوکوس اورئذذوس( و 

سه گونه باکتریایی گرم منفذی )اشرشذیاکلی، پروتئذوس 

 اسذتری  در در شرایط کامال ولگاریس و سالمونال تیفی(

 20ه بذهریذک زیر هود المینار باز و بذه عذور جداگانذه، 

 و در دمذایمنتقذ  لیتر محیط کشت نوترینت بذراد میلی

co 37  گذذرم خانذذه گذذااری شذذد. دانسذذیته سذذلولی کشذذت

رلنذذد فا مذذک میکروبذذی، بذذا اسذذتفاده از اسذذتاندارد نذذیم

تنظذیم  CFU 10 6و جممیت میکروبذی بذه  شد مشخص

 2 بذذالیتذذر از عصذاره رقیذذق شذده میلی 5/0سذپس  .شذد

لیتر از محیط کشت نوترینت براد اسذتری  شذده و میلی

یک لوپ از سوسپانسیون میکروبی را به لولذه آزمذایش 

 24بذذه مذذدت  co 37دمذذای اسذذتری  منتقذذ  کذذرده و در 

ایجذاد کذدورت، بیذانگر عدم . ساعت گرمخانه گااری شد

مذذورد عصذذاره  عذذدم رشذذد میکروارگانیسذذم درغلظذذت

مثبذت  مهارکننذدگی کمتذرین غلظذت و در نتیجهاستفاده 

از غلظذت کمتذرین غلظذت کشذندگی  یاست. برای بررس

مورد نظر عصاره هایی که سوسپانسیون میکروبذی آن 

بر روی نوترینذت آگذار کشذت خطذی  ، فاقد کدورت بود

 ساعت قرار داده شد. 24به مدت  co 37دمای داده و در 

 در پلیت بررسی شد. های باکتریاییرشد کلنی سپس

 آماری تحلیل و تجزیه

شذام  دو نذوع آنتذی اکسذیدان  ،هذاتیماراین تحقیذق، در

در یذک غلظذت و  TBHQدر دو غلظت و  BHA سنتزی

و زمذان انکذو سبز گردو در سذه غلظذت پوست عصاره 

 .باشذد مذی در پذنج سذطز زمذانی هشذت روزهباسیون 

عور جداگانذه بذه ها و عصاره بذهاکسیدانهریک از آنتی

روغن سویای تصفیه شده اضافه شد و جهت تسریذ در 

فمالیت اکسیداسیون از فاکتور افزایش دما اسذتفاده شذد 

 32اکسیدان و عصاره  به مذدت های صاوی آنتیو روغن

روز با سذه تکذرار  8نگهداری و هر  co 60روز دردمای 

های کامال تصادفی اثر در عرح گرفت. مورد آزمون قرار

اکسذیدان و زمذان نگهذداری در متغیرهای عصذاره، آنتی

روز با استفاده از جدول تجزیذه واریذانس در سذطز  32

برای صذفات مذورد ارزیذابی مشذخص  درصد 5اصتمال 

ها توسذط آزمذون دانکذن در سذطز شد. مقایسه میانگین

ها با اسذتفاده آنالیز دادهدرصد انجام شد و  95اعمینان 

و نمودارهذذا بذذا نذذرم افذذزار  SPSS -19 از نذذرم افذذزار 

Excel درسم ش.  

 

  بحث و نتایج

 اکسیدانیبررسی خواص آنتی

 اندیس اسیدی روغن

نتایج آنالیز واریانس، نشان داد که هذر یذک از متغیرهذا 

 های سنتزی، عصاره پوست سبز گذردو و اکسیدانآنتی)

 در سطز اندیس اسیدیبر مقدار داری تاثیر ممنیزمان( 

(05/0>P.دارند ) 

بذذاالترین عذذدد اسذذیدی در همذذه ، 1جذذدول بذذا توجذذه بذذه 

دوره زمذذانی مذذی باشذذد.   32ها مربذذوط بذذه روز نمونذذه

مربذوط بذه   32بیشترین مقدار انذدیس اسذیدی در روز 

اکسذیدان و کمتذرین مقذدار مربذوط بذه روغن فاقذد آنتی

 TBHQاکسذذیدان ام آنتیپذذیپی 100های صذذاوی نمونذذه

ام عصذاره در کنتذرل پذیپی 500باشد. روغن صاوی می

و BHA ام پذیپی 100اسیدیته موثرتر از روغن صذاوی 

عمذ  نمذوده  BHAام پذیپی 200مشابه روغن صذاوی  
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ام عصذذاره بهتذذر از پذذیپی 1000اسذذت.  روغذذن صذذاوی 

اسذیدیته را کنتذرل    BHAام پذیپی 200روغن صذاوی 

  نموده است.

 

 روزه  32در یک دوره  co 60گذاری در دمای گرمرانه مقایسه میانگین اندیس اسیدی روغن -1جدول
(mg NaOH/g oil) 

    روز      نمونه

0 8 16 24 32 

 a A* 0/15a B 0/20a C 0/30 a D 0/40 a E 0/08 1روغن خالص

TBHQ-1002 0/08 a A 0/10 d B 0/16 c C 0/18d D 0/24 f E 

BHA-1003 0/08 a A 0/12 c B 0/18b B 0/22b D 0/32c E 

BHA-2004 0/08 a A 0/10 d B 0/16 c C 0/20 c D 0/28d E 

S-2505 0/08 a A 0/14b B  0/20a C 0/24a D 0/34b E 

S-5006 0/08 a A 0/12 c B 0/18b C 0/24a D 0/28 d E 

S-10007 0/08 a A 0/12c B 0/18b C 0/22b D 0/26e E 

 می باشد.  %5دار در سطز دهنده اختالا ممنیصروا غیر مشابه کوچک در هر ستون و  غیر مشابه بزرر در هر ردی  نشان *

 

 عدد پراکسید روغن

داری بذین نتایج آنالیز واریانس نشان داد اختالا ممنی 

عدد پراکسید روغن خذالص و روغذن صذاوی عصذاره و 

 8هذای دوره همذههای مختل  در اکسیدان با غلظتآنتی

 (. P<0/05)روزه به جز زمان صفر وجود دارد 

 

 روزه  32در یک دوره   co 60روغن گرمرانه گذاری شده در دمای  مقایسه میانگین عدد پراکسید  2جدول
meq O2/kg oil) ) 

    روز  نمونه

0 8 16 24 32 

 Aa* 3/95 Ba 8/38C a 18/73 Da 30/50E a 2/39 روغن خالص1

TBHQ-1002 2/39 Aa  2/55Bf 3/59 Ce 4/41 Dg 8/12 Eg 

BHA-1003 2/39 Aa 3/17 Bd 5/61C dcb 18/49Db 25/20 Ec 

BHA-2004 2/39 Aa  2/98Be 5/47 Cdc 15/63 De 16/27 Ee 

S-2505 2/39 Aa 3/73 Bb 6/36 Cb 17/43Dc 27/01 Eb 

S-5006 2/39 Aa 3/41 Bc 5/91 Ccb 16/44Dd 19/76 Ed 

S-10007 2/39 Aa 3/53Bc 5/27Cd 12/06 Df 15/94 Ef 

 می باشد.  %5دار در سطز دهنده اختالا ممنیصروا غیر مشابه کوچک در هر ستون و  غیر مشابه بزرر در هر ردی  نشان *

 

، افزایش عدد پراکسید بذرای همذه نمونذه 2مطابق جدول 

تواند بیذانگر ها تا روز شانزدهم محدود بوده که این می

ها مرصله اولیه اکسیداسیون و تشکی  کم پراکسید نمونذه

باشد در صالی که از روز شانزدهم به بمد عدد پراکسذید 

دهنده مرصلذذه افذذزایش ناگهذذانی پیذذدا کذذرده کذذه نشذذان

ام عصذاره پیپی 1000باشد. غلظت تند می اکسیداسیون

های عصاره توانسته است در روغن بهتر از سایر غلظت

تشکی  پراکسید در روغن را کنترل کند و از این نظذر از 
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نیز بهتر عم  کرده اسذت.   BHAآنتی اکسیدان سنتزی 

بیشذذترین مقذذدار عذذدد پراکسذذید مربذذوط بذذه  32در روز 

کمترین مقدار عذدد پراکسذید اکسیدان و  روغن فاقد آنتی

اکسذیدان ام آنتیپیپی 100متملق به نمونه روغن صاوی 

TBHQ  ام پذذذیپی 1000روغذذذن صذذذاوی و پذذذس از آن

ام عصاره نیذز پیپی 500باشد. روغن صاوی عصاره می

، توانسذذته  BHAام پذذیپی 200بهتذذر از روغذذن صذذاوی 

 تولید پراکسید روغن را کنترل نماید.

 باربیتوریک روغنعدد اسید تیو

تیوباربیتوریذک  اسید نتایج آنالیز واریانس در مورد عدد

های زمانی به جز زمذان نشان داد که در هر یک از دوره

های روغذن داری بذین همذه نمونذهصفر، اخذتالا ممنذی

 .(P<05/0)وجود دارد 
 

 روزه 32در یک دوره   co 60مقایسه میانگین اسید تیوباربیتوریک روغن گرمرانه گذاری شده در دمای  -3جدول
(mg malonaldehyde/kgoil)  

    روز  نمونه

0 8 16 24 32 

 0/06Aa* 0/21 Ba 0/54 Ca 0/70Da 0/90 Ea 1روغن خالص

TBHQ-1001 0/06Aa 0/09 Bf 0/12Cf 0/22 Dg 0/40 Ef 

BHA-1003 0/06Aa 0/16 Bb 0/32 Cc 0/42 Dc 0/54 Ed 

BHA--2004 0/06Aa 0/14Bcd 0/29 Cd 0/35De 0/48 Ee 

S-2505 0/06Aa 0/15 Bbc 0/34 Cb 0/48 Db 0/69 Eb 

S-5006 0/06Aa 0/13Bde 0/28 Cd 0/39 Dd 0/58Ec 

S-10007 0/06Aa 0/12 Be 0/26Ce 0/33 Df 0/49 Ee 

 می باشد. %5دار در سطز دهنده اختالا ممنیصروا غیر مشابه کوچک در هر ستون و  غیر مشابه بزرر در هر ردی  نشان *
 

در هذر دوره زمذانی مربذوط بذه  TBAبیشترین مقذدار 

اکسیدان می باشد. رونذد افذزایش بذرای روغن فاقد آنتی

روز وجذذود دارد. کمتذذرین  32ها در  هذذر یذذک از نمونذذه

ام پذیپی 100متملق به نمونه روغن صذاوی  TBAمقدار 

در انتهذذای دوره زمذذانی بذذوده و  TBHQاکسذذیدان آنتی

 200صاوی  روغنعصاره با  ماپیپی 1000صاوی روغن 

 داری ندارد.اختالا ممنی  BHA امپیپی

 

  (mmol/kg) روزه 32در یک دوره   co 60ان مزدو  روغن گرمرانه گذاری شده در دمای مقایسه میانگین دی  4جدول

    روز  نمونه

0 8 16 24 32 

 0/75Aa* 1/27 Bab 6/13 Ca 19/47 Da 19/58 Ea 1روغن خالص

TBHQ-1002 0/75Aa 0/85Bd 1/16 Ce 4/47 Df 6/90 Eg 

BHA-1003 0/75Aa 1/16 Bc 1/78 Cd 6/13 Dd 9/65 Ec 

BHA-2004 0/75Aa 1/21 Bbc 1/16 Ce 5/09 De 8/61 Ee 

S-2505 0/75Aa 1/37 Ba 1/99Cc 8/20Db 10/27 Eb 

S-5006 0/75Aa 1/37 Ba 2/20 Cb 7/16Dc 9/44 Ed 

S-10007 0/75Aa 1/16 Bc 2/20 Cb 5/09 De 7/20 Ef 

 می باشد.  %5دار در سطز دهنده اختالا ممنیصروا غیر مشابه کوچک در هر ستون و غیر مشابه بزرر در هر ردی  نشان *
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 ان مزدو اندیس دی

ها نشان داد به جز زمان صفر نتایج آنالیز واریانس داده

ها ان مذزدوج نمونذذهداری بذذین مقذدار دیاخذتالا ممنذی

 .(P<05/0)وجود دارد 

ان مذزدوج بذرای هذر روند افزایش مقدار دی 4در جدول

روزه مشذذاهده مذذی  32ها در عذذول دوره یذذک از نمونذذه

 اکسذذیدانهذذای صذذاوی عصذذاره و آنتیشذذود.  در روغن

ان سنتزی به علت کنترل اکسیداسیون، افذزایش عذدد دی

مزدوج نسبت به روغن خالص بسیار کمتر می باشد. در 

ان مزدوج مربوط بذه روغذن بیشترین مقدار دی 32روز 

ام عصاره پذس از پیپی 1000شاهد بوده و نمونه صاوی

 TBHQام آنتذذی اکسذذیدانپذذیپی 100نمونذذه صذذاوی  

ان مذزدوج را دارد کذه مبذین عملکذرد کمترین مقذدار دی

در غلظذت    BHAاکسذیدان بهتر عصاره نسبت به  آنتی

  است.بکار رفته 

 ترکیبا  قطبی

نتایج آنذالیز واریذانس نشذان داد بذه جذز زمذان صذفر  

ها داری بین درصد ترکیبذات قطبذی نمونذهاختالا ممنی

 .(P<05/0)وجود دارد 

 

 روزه 32در یک دوره   co 60 روغن گرمرانه گذاری شده در دمایمقایسه میانگین درصد ترکیبا  قطبی  5جدول

   روز   نمونه

0 8 16 24 32 

 Aa* 3/50Ba 5/50Ca 7/50 Da 8/70 Ea 2/00 1روغن خالص

TBHQ-1002 2/00 Aa 2/10 Bd 2/50 Cd 3/20Df  4/00Eg 

BHA-1003 2/00 Aa 2/20 Bc 2/70 Cc  3/70Dd 6/50 Ec 

BHA-2004 2/00 Aa 2/10 Bd 2/50 Cd  3/50De 5/50 Eef 

S-2505 2/00 Aa 2/30 Bb 2/90Cb 4/50 Db 7/20 Eb 

S-5006 2/00 Aa 2/20 Bc 2/70 Cc 3/80 Dc 5/70Ed 

S-10007 2/00 Aa  2/10Bd 2/50 Cd 3/55 De 5/62 Ee 

 می باشد.  %5دار در سطز دهنده اختالا ممنیصروا غیر مشابه کوچک در هر ستون و  غیر مشابه بزرر در هر ردی  نشان *

 

تغییرات درصد ترکیبات قطبی تا  5با توجه به جدول 

اکسیدان  های صاوی عصاره و آنتی در روغن 24روز 

اکسیدان  کم بوده است در صالی که در روغن فاقد آنتی

از زمان شروع به بمد با توجه به افزایش اکسیداسیون، 

ی هم افزایش نشان داده است. مقدار درصد ترکیبات قطب

در اثر اکسیداسیون   بخشی از مواد قطبی در روغن

شود، این مواد با پیشرفت گلسیرید صاص  میتری

یابند. قدرت فمالیت اکسیداسیون افزایش می

کاهش یافته و پیشرفت  24ها از روز اکسیدانآنتی

 یابد بههای تیمار شده افزایش میاکسیداسیون در روغن

ن ترتیب ترکیبات قطبی نیز افزایش یافته است. در روز ای

، بیشترین مقدار درصد ترکیبات قطبی مربوط به 32

روغن شاهد و کمترین مقدار این ترکیبات متملق به 

 TBHQام آنتی اکسیدان پیپی 100نمونه روغن صاوی 

ام عصاره با پیپی1000می باشد. نمونه روغن صاوی 

 BHA اکسیدان سنتزیام  آنتیپیپی 200نمونه صاوی 

داری درصد ترکیبات قطبی دارای اختالا ممنی از نظر

عصاره   امپیپی 500نبوده و همينین عصاره صاوی 

 BHAاکسیدان ام آنتیپیپی 100بهتر از روغن صاوی 

 داری دارد. بوده و با آن اختالا ممنی

 فعالیت ضد میکروبی

نتایج بررسی تاثیر عصاره استخراجی پوست سبز 

های گرم مثبت گردوی منطقه هزارجریب بر باکتری

های گرم استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا و باکتری
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و  6منفی اشرشیاکلی، پروتئوس و سالمونال  در جداول 

نشان داده شده است. عصاره پوست سبز گردوی  7

لیتر، اثر م بر میلیگرمیلی 80مورد استفاده با غلظت 

های گرم منفی مورد مهارکنندگی بر هیيیک از باکتری

لیتر اثر گرم بر میلیمیلی 160آزمون نداشت. در غلظت 

شود. ها مشاهده میمهارکنندگی بر همه میکروارگانیسم

لیتر اثر مهارکنندگی بر گرم بر میلیمیلی 80در غلظت 

 دارد.روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس وجود 
 

  (MIC) های مرتلف و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگیبر باکتری های مرتلف عصاره پوست سبز گردواثر غلظت  6جدول

 غلظت عصاره برصسب میلی گرم بر میلی لیتر
 

 

 نوع باکتری نام باکتری 10 20 40 80 160

 ارئوساستافیلوکوکوس  - - - + +
 گرم مثبت

 لیستریا منوسیتوژنز - - - - +

 اشرشیاکلی - - - - +

 ولگاریسپروتئوس  - - - - + گرم منفی

 سالمونال تیفی - - - - +

 باشد. ها میمهار و عدم مهار رشد میکروارگانیسم دهندهنشان ترتیب، به -و   +

 

 (  MBCهای مرتلف و تعیین حداقل غلظت کشندگی )های مرتلف عصاره پوست سبز گردو بر باکتریاثر غلظت -7جدول

 غلظت عصاره برصسب میلی گرم بر میلی لیتر
 

 

 نوع باکتری نام باکتری 80 160

 استافیلوکوکوس ارئو س - +
 گرم مثبت

 لیستریا منوسیتوژنز - +

 اشرشیاکلی - -

 پروتئوس ولگاریس  - - گرم منفی

 سالمونال تیفی - +

 باشد.ها میقدرت اثر کشندگی و عدم کشندگی  بر میکروارگانیسم دهندهترتیب نشان، به -و   +  

 

لیتذر بذرای گرم بذر میلیمیلی 160اثر کشندگی در غلظت 

هذذذذای اسذذذذتافیلوکوکوس ارئذذذذوس، لیسذذذذتریا باکتری

 منوسیتوژنز و سالمونال تیفی مشاهده شده است. 

 

 بحث

اسیدیته روغن یکذی از شذاخص هذای وجذود اسذیدهای 

چذرب آزاد در  چرب آزاد در روغن می باشد. اسذیدهای

اثر اکسیداسذیون تذری گلسذیریدها و سذایر گلسذیریدها 

صاص  می شوند. عوام  موثر بر افزایش اندیس اسیدی، 

مهیا بودن عوام  اکسیداسیون از جمله صرارت، اکسیژن 

کافی و عدم یا کذم بذودن صضذور آن در محذیط را مذی 

همان عور کذه  .(2003قوامی و همکاران ) توان بیان کرد

پژوهش مشذاهده شذد انذدیس اسذیدی در روغذن دراین 

اکسذذیدان بذذود بیشذذترین خذذالص کذذه فاقذذد هرگونذذه آنتی

ها بذا سذطوح مختلفذی از افزایش را داشته و سایر نمونه

اکسذیدان اثربخشذی متفذاوتی بذر کنتذرل عصاره یا آنتی

 1عور که در جذدول اند. هماناسیدیته از خود نشان داده

اندیس پراکسذید، انذدیس  شود با افزایشمشاهده می 2و

اسیدی هم افزایش داشته است که نتایج بدست آمذده در 

و فرهذوش  این پژوهش با تحقیقات انجام گرفتذه توسذط
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ان مذزدوج در بر مقذدار پراکسذید و دی( 2009)همکاران 

و همکذاران  زانذ  چنذینهذای سذرک کردنذی و همروغن

اکسذیدانی عنذاب در مذواد در مورد ظرفیت آنتی (2010)

 غاایی، مطابقت دارد. 

ان مذذزدوج نیذذز بذذا افذذزایش اکسذذیژن دریذذافتی، عذذدد دی

عذی  .(1392صقیقت خرازی و همکذاران ) افزایش می یابد

هذذای فراینذد اکسیداسذیون، موقمیذت بانذد دوگانذه چربی

ان، جابجا شده که این جابجایی باع  ان یا پلیصاوی دی

مزدوج می گردد. یکذی از روش هذای ان افزایش عدد دی

گیری هذا بذه اکسیداسذیون، انذدازهتمیین مقاومذت روغن

نشذذان داد  صاصذذلهنتذذایج  .باشذذدان مذذزدوج میعذذدد دی

ان مذذزدوج مربذذوط بذذه نمونذذه شذذاهد بیشذذترین عذذدد دی

ام پذیپی 100( و کمترین مربوط به نمونذه صذاوی 84/8)

( بذذود و بهتذذرین در بذذین 82/2) TBHQاکسذذیدان آنتی

ام پذیپی 1000های صاوی عصاره، روغذن صذاوی نمونه

ان مذذزدوج ( بذذوده اسذذت. رشذد کمتذذر دی28/3عصذاره )

ها نسبت به نمونه شاهد کذه همگذی صذاوی روغذن نمونه

سویا با درصد باالی اسذید چذرب غیراشذباع و شذرایط 

تواند اند، می گااری بودهدمایی و زمانی یکسان گرمخانه

 اکسیدان نسبت داده شود. به اثر عصاره و آنتی

بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش اکسیداسیون عدد 

قطبی افزایش یافت.  مقذدار کذ  ترکیبذات قطبذی، بیذانگر 

ها عی مدت زمان نگهذداری سنجش میزان تخریب روغن

صقیقذت خذرازی و . (1994سوتیلو و همکذاران ) باشدمی

با بررسی ارقام مختلذ  زیتذون اعذالم  (1392) همکاران

داشتند که روند افزایش درصد ترکیبذات قطبذی، وابسذته 

به مقدار پیشرفت اکسیداسیون می باشد که این روند در 

چنین نتایج این تحقیق بذا این تحقیق نیز مشاهده شد. هم

در مذذورد تذذاثیر  (2003)و همکذذاران  فرهذذوشتحقیقذذات 

کانوال و مخلذوط آن بذا سذایر روغن ها در اکسیدانآنتی

 موسذذوی  و فرهذذوش چنذذین و همهذذای گیذذاهی روغن

در روغن کانوال و تاثیر بر میزان ترکیبات قطبی ( 2009)

 همسو بوده است.

آلدئیذذذد از تجزیذذذه مبذذذین تشذذذکی  مالون TBAعذذذدد 

رسذد کذه در روزهذای هیدروپراکسید است. بذه نظذر می

پایین اسذت ولذی  تیوباربیتوریکاسید ابتدایی مقدار عدد 

بمذذد از گاشذذت زمذذان کذذه مقذذدار محصذذوالت اولیذذه 

هذا یابد شرایط تجزیه بذرای آناکسیداسیون افزایش می

آلدئید افذزایش و پیذرو فراهم شده و سپس مقدار  مالون

یابذذد. ایذذن تیوباربیتوریذذک افذذزایش میاسذذید آن عذذدد 

شاخص نیز مانند عدد پراکسید با افزایش غلظت عصاره 

و همکذاران ارمی رضذاییت. نتذایج پذژوهش کاهش یافذ

در مورد مقایسذه تذاثیر عصذاره بذرر گذردو و ( 1391)

در ممانمذذذذذذت از  BHTو  BHAهای اکسذذذذذذیدانآنتی

اکسیداسیون روغن سویا با نتایج این تحقیق از این نظذر 

 مشابه بود.

( آ -2007)و همکذذذذاران  پریذذذذراعبذذذذق گزارشذذذذات 

فنولی موجذود در گاالکتوزید ترکیب اصلی -3کوئرستین

باشذد کذه یکذی از اثذرات برر و پوست سذبز گذردو می

ها به دلی  روی میکروارگانیسم مهارکنندگی این عصاره

ها و جلوگیری از تکثیذر گیراز باکتری DNAمهار آنزیم 

 شد. در بررسی دیگرانجام شده توسط پریذراها می باآن

میکروبی عصذاره بر فمالیت ضد( ب -2007)و همکاران 

آبی برر شش واریتذه گذردو )الرا، فرانکذوت، مذاربوت، 

هذای گذرم مثبذت و مایته، پاریزین و مالنایز( بذر باکتری

گرم منفی گذزارش کردنذد کمتذرین غلظذت مهارکننذدگی 

های الرا، فرانکذذذوت و مالنذذذایز روی بذذذاکتری عصذذذاره

های و در مذورد عصذاره 1/0استافیلوکوکوس اورئوس 

لیتذر بذوده گرم بر میلیمیلی10مایته، پاریزین و ماربوت 

ها روی اسذذت. کمتذذرین غلظذذت مهارکننذذدگی عصذذاره

لیتذر بذوده گذرم بذر میلیمیلی100های گرم منفی باکتری

تر از باکتری گذرم های گرم مثبت صساساست و باکتری

منفی نسبت به عصذاره شذناخته شذده اسذت. نتذایج بذه 

ق دست آمده در این پژوهش با نتایج گزارش شذده محقذ

عصذاره بذا از بین دو باکتری گرم مثبت،  مشابهت دارد.

لیتذذذر بذذذر بذذذاکتری گذذذرم بذذذر میلیمیلی 80غلظذذذت 

استافیلوکوکوس اورئوس اثر مهارکنندگی نشذان داد در 
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 160 غلظذت صالی که بر بذاکتری لیسذتریا منوسذیتوژنز،

کنندگی را نشان داده است لیتر اثر مهارگرم بر میلیمیلی

در ( 2008)و همکذاران  اولیذوراصاصذله، مشابه با نتایج 

های آبذذی ( عصذذارهMICبررسذذی اثذذر مهذذار کننذذدگی )

های مختل  پوست سبز گردو گزارش کردنذد کذه واریته

ترین بذذاکتری بذذوده اسذذتافیلوکوکوس ارئذذوس صسذذاس

 است.
 

 گیرینتیجه

عبیمذذی عنوان منبذذذ هبذذتوانذذد میپوسذذت سذذبز گذذردو 

مذورد اکسذیدانی آنتیاستخراج ترکیبات فنلی با خذواص 

اسذیدی،  ارزیابی پارامترهای انذدیس. قرار گیرداستفاده 

و عدد قطبی نمونذه هذای  TBAان مزدوج، پراکسید، دی

هذای با غلظتعصاره پوست سبز گردوی  روغن صاوی 

در یذذک  TBHQو  BHAهای اکسذذیدانآنتی مختلذذ  و

نشذذان داد کذذه  co 60در دمذذای روزه  32دوره زمذذانی 

ام از پذیپی 1000پوست سذبز گذردو در غلظذت عصاره 

ام در جلوگیری پیپی 200با غلظت  BHAآنتی اکسیدان 

های اکسیداسیون روغن مذوثرتر بذوده اسذت. از فمالیت

پوسذذت سذذبز گذذردو عذذالوه بذذر جلذذوگیری از فمالیذذت 

اکسیداسذذیون در روغذذن بذذر رشذذد و فمالیذذت برخذذی 

یتوژنز، گذرم مثبذت )لیسذتریا منوسذهای میکروارگانیسم

اسذذتافیلوکوکوس ارئذذوس( و گذذرم منفذذی )اشرشذذیاکلی، 

موثر بذوده اسذت. و سالمونال تیفی(  ولگاریس پروتئوس

گذرم بذر میلی 80عصاره پوست سذبز گذردو بذا غلظذت 

لیتر بر باکتری استافیلوکوکوس ارئوس و با غلظذت میلی

ها لیتذر بذر سذایر میکروارگانسذیمگرم بر میلیمیلی 160

چنذین ایذن گی از رشذد را داشذته اسذت. هماثر مهارکنند

لیتر بذر بذاکتری گرم بر میلیمیلی 160عصاره در غلظت 

سذذذالمونالتیفی، اسذذذتافیلوکوکوس ارئذذذوس و لیسذذذتریا 

پوست سبز گردو  منوسیتوژنز اثر کشندگی داشته است.

از ضذذایمات کشذذاورزی بذذوده کذذه کذذاربرد آن در مذذواد 

مقاب  مخاعرات غاایی، عالوه بر صفک سالمت انسان در 

های سذذنتزی، موجذذب افذذزایش اکسذذیدانصاصذذ  از آنتی

بهذذروری در صذذنمت کشذذاورزی و صمایذذت از محذذیط 

گردد. با بررسی خصوصیات توکسذیکولوژی زیست می

عصاره پوست سبز گردو و کسذب مراتذب مجذوز تاییذد 

مصرا در مواد غاایی از مراجذ ذیصالح، ایذن عصذاره 

اکسذذیدان در مذذواد و آنتی باکتریذذالعنوان مذذاده آنتیبذذه

 غاایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract 
In this study, the antioxidant properties of walnut green husk extract of Hezarjerib area of the city of 

Behshahr in northern Iran was compared with TBHQ and BHA on the refined soybean oil. 

Chemical parameters of oil including acidity, peroxide value (PV), thiobarbituric acid value (TBA), 

dien conjugates and the percent of polar compounds were measured during incubation at 60 degree 

centigrade for a period of 32 days. Moreover, antimicrobial effect of walnut green husk extract was 

evaluated on gram positive and gram negative bacteria. The results showed that the antioxidant 

properties of a solution of 1000 ppm of walnut green husk extract was more effective than the 

synthetic antioxidants of BHA with a concentration of 200 ppm. The walnut green husk extract with 

80 mg/ml concentration had inhibitory effect only on Staphylococcus aureus. The walnut green 

husk extract with 160 mg/ml concentration had inhibitory effects on all grams negative and grams 

positive bacteria and also a bactericidal effect on Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes 

and Salmonella typhi.  
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