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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از اسانس ترخون به عنوان یک گیاه معطر در تهیه سس مایونز جهت
جایگزینی با آنتیاکسیدانهای مصنوعی بود .اسانس برگهای تازه ترخون به روش استخراج با آب توسط کلونجر
استخراج و ترکیبات فرار آن با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ( )GC/MSشناسایی شد .میزان
فنول کل اسانس با استفاده از روش فولین -سیوکالتو اندازهگیری و فعالیت آنتیرادیکالی آن با استفاده از آزمونهای
 DPPHو  ABTSدر مقایسه با آنتیاکسیدان مصنوعی  BHTبررسی شد .اسانس ترخون در غلظتهای مختلف (،500
 1500 ،1000و  2000پیپیام) به سس اضافه و فعالیت آنتیاکسیدانی آن در شرایط اکسیداسیون تسریع شده (دمای)90ºC
طی هفت روز ،با مقایسه اعداد پراکسید ،اسیدی و اسید تیوباربیتوریک با  100و  200پیپیام  BHTمورد بررسی قرار
گرفت .بیست ترکیب از اسانس ترخون با کروماتوگرافی گازی شناسایی شد .نتایج نشان داد که استراگول (،)%83/39
ترانس-بتااسیمین ( ،)%6/47سیس-بتااسیمین ( )%5/41و لیمونن ( )%2/19ترکیبات عمده اسانس ترخون بودند .میزان کل
ترکیبات فنولی معادل 13/996میلی گرم گالیک اسید در هرگرم ماده خشک تعیین شد و در آزمون  DPPHمقدارEC50

اسانس3/15میلیگرم بر میلیلیتر بدست آمد .آزمون  ABTSنشان داد که بیشترین فعالیت آنتیرادیکالی مربوط به غلظت
 2000پیپیام اسانس بود .آزمونهای عدد پراکسید ،اسیدی و تیوباربیوتیک اسید نشان دادند که اسانس ترخون در غلظت
باال میتواند جایگزین آنتیاکسیدان سنتزی در مایونز باشد .همچنین نتایج آزمون ارزیابی حسی نشان داد که غلظتهای
مختلف اسانس اثر معناداری بر ویژگیهای ارگانولپتیکى مایونز نداشتند .براساس یافتههای این تحقیق ،اسانس ترخون را
میتوان بهعنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی جهت جلوگیری از اکسایش روغن و افزایش طول عمرنگهداری سس مایونز
پیشنهاد داد.
واژگان کلیدی :مایونز ،آنتی اکسیدان ،اسانس ،کروماتوگرافی گازی
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نوروزي ،حجتي و ...

مقدمه

مولکولهای دیگر موجود در امولسیون مانند پروتئینها،

مایونز که اولین بار در اوایل قرن نوزدهم میالدی به-

کربوهیدراتها ،ویتامینها به خصوص در حضور فلزات

صورت صنعتی تولید گردید امروزه ،یکی از پرمصرف-

انتقال یابند (لی و همکاران  .)2014باتوجه به باال بودن

ترین سسها در سراسر جهان میباشد .مایونز یک

میزان چربی موجود در مایونز ،عمرنگهداری این

امولسیون غذایی روغن در آب و حاوی  70-80درصد

محصول تحت تاثیر اکسیداسیون چربی بوده و بدطعمی

چربی و زرده تخممرغ است (لی و همکاران  )2014که از

حاصل از تندشدن روغن از مهمترین چالشهای پیش

مخلوط روغن گیاهی ،تخم مرغ ،اسیدهای خوراکی ،شکر،

روی تولیدکنندگان این سس محسوب میشود (کاون و

نمک و انواع طعمدهنده ،قوامدهنده ،امولسیفایر و

همکاران  ;2015راسمی و همکاران .)2012

نگهدارندههای خوراکی تهیه میگردد (استاندارد ملی

به منظور کنترل اکسیداسیون چربی در مواد غذایی از

شماره  1036ایران) .کیفیت انواع سسهای ساالد به

انواع آنتیاکسیدانهای مصنوعی ( BHT1, BHA,

تدریج با تغییر رنگ ،بو ،طعم و ظاهر افت کرده و منجر

 )TBHQ, PG, EDTAاستفاده میگردد که علیرغم

به کوتاهتر شدن زمان نگهداری آنها میگردد

مزیتهای اقتصادی دارای مضراتی برای سالمت انسان

(کپونگساک و مانومایواژه  .)2016اکسیداسیون ،یکی از

میباشند (کاون و همکاران .)2015

علل عمده فساد شیمیایی است که موجب تندشدگی و یا

اگرچه مقدار مصرررف آنتیاکسرریدانهای مصررنوعی در

زوال در فاکتورهای تغذیهای ،کیفیت ،رنگ ،طعم ،بافت و

مواد غذایی کم اسررت ولی عوارض ناشرری از مصرررف

ایمنی مواد غذایی شده و از مشکالت قابلتوجه در مواد

طوالنی مدت این ترکیبات توسرررط انسررران را نمیتوان

غذایی پرچرب بوده که تقریباً خیلی زود رخ میدهد مگر

نادیده گرفت (ها شمی و همکاران  .)1393از طرفی تمایل

اینکه اقدامات احتیاطی الزم انجام شود (فرانکل و

رو به رشررد مردم به مصرررف ترکیبات طبیعی در مواد

همکاران  .)2002اکسیداسیون در سامانههای چند فازی

غذایی موجب گردیده که اسررتفاده از مواد گیاهی که غنی

بسیار پیچیدهتر از سامانههای تک فازی است و با وجود

از ترکی بات فنلی بوده و طیف وسررریعی از ف عال یت های

مطالعات زیاد بر روی اکسیداسیون در سامانههای ساده

آنتیاکسررر یدانی ،ضررررد میکروبی ،ضررررد جهشزایی و

و یا روغنها ،مکانیسم دقیق اکسیداسیون در

ضرردالتهابی را دارند توجه زیادی را به خود جلب نمایند

امولسیونهای پیچیده غذایی نظیر مایونز بهطور کامل

(کانگ و همکاران .)2003

مشخص نیست زیرا امولسیونها حداقل دارای سه فاز

ترخون2با

هستند :فاز آبی ،فاز روغنی و فاز میان سطح بین آب و

علفی ،معطر و چند ساله ا ست که در اغلب نواحی جهان

روغن ،که اکسیداسیون دریکی از این سه فاز رخ خواهد

پرورشیافته و پراکندگی جهانی دارد .برگ و سر شاخه

داد و عوامل زیادی روی سرعت شکلگیری رادیکالهای

جوان و بر گدار ترخون دارای طعمی ت ند و کمی تلخ با

آزاد و درنتیجه سرعت اکسیداسیون اثرگذار میباشند

بویی مطبوع ا ست که به صورت تازه و خ شک در انواع

(جاکوبسن و مایر  ;1999توماسن و همکاران .)2000

ساالد و سوپ مصرف می شود (زرگری  .)1376در طب

چربی موجود در امولسیون ،اغلب با سرعت بیشتری

سرررنتی برگ ترخون بهعنوان تببر ،ملین ،اشرررتهاآور،

نسبت به روغن تنها اکسید میشود؛ زیرا منطقهای که در

محرک دسررتگاه گوارش و تسررویه کننده خون مصرررف

معرض هوا قرارمیگیرد بزرگتر است (کوپلند و مک

میشررود و از اسررانس آن به منظور ایجاد طعم در انواع

کلمنت  .)1996عالوه بر این ،رادیکالهای آزاد حاصل از

سرکه ،سس ،کنسرو سوپ و نوشیدنی استفاده میگردد

واکنشهای اکسیداسیون چربی میتوانند به راحتی به

(ورما و همکاران  .)2010مطالعات زیادی روی ترکیبات

1

propylgallate (PG), ethylenediaminetetraacetic acid
)(EDTA
2
tarragon

butylated hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyl
anisole (BHA), tertiary butyl hydroquinone (TBHQ),

نام علمی Artemisia dracunculus L.گیاهی
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اسانس ترخون انجام گرفته و ویژگیهای ضدباکتریایی،

خردل و تخم مرغ از بازار محلی تهیه گردیدند .رادیکال

ضد قارچی ،ضداک سیدانی و توانایی مهار رادیکال آزاد

دو و دو دی فنیل  1پیکریل هیدرازیل ) ،(DPPHمعرف

آن به اثبات رسررریده اسرررت (کردعلی و همکاران ;2005

فولین سیوکالتو ،اسید گالیک ،دو و دو آزینو بیس  3اتیل

عیوقی و هم کاران  ;2011رئیسررری و هم کاران ;2012

ب نزو تیررازو ل ین  6سررررو ل فو نیررک اسرررریررد (،)ABTS

شررررافتی چالشرررتری و هم کاران  ;2013جل یلزاده و

اسیدآسکوربیک و پرسولفات پتاسیم از شرکت سیگما

همکاران .)1395

آمریکررا و آنتیاکسررریرردان  ،BHTکربنررات سرررردیم،

اگرچه در ایران تحقیقاتی بر روی مایونز انجام پذیرفته

سررریکلوهگزان و سرررایر مواد شررریمیایی و حاللهای

است ولی باتوجه به مقدار زیاد روغن موجود در مایونز،

مورداسررتفاده در این تحقیق با خلوص باال از شرررکت

بیشرررتر م طال عات ان جام گرف ته در ج هت کاهش میزان

مرک آلمان خریداری گردیدند.

روغن و یا تغییر نوع روغن بکار رفته در آن با اسررتفاده

استخراج اسانس

از ا نواع هیرردرو ک لو ئیرردهررا و جررا ی گز ینهررای چر بی

اسرررانس گیری از برگهای گیاه ترخون با اسرررتفاده از

(منصررروریپور و هم کاران  ;2009ن یکن یا و هم کاران

روش تقطیر با آب توسررط دسررتگاه کلونجر و به مدت 4

 ;2011ح یدری وینی چه و هم کاران  ;1393میرغفوری و

سرراعت انجام پذیرفت .اسررانس جمعآوری شررده پس از

رحیمی  )1395و در موارد محرردودی تولیررد سرررس

آبگیری با سررولفات سرردیم بیآب در ظرف شرریشررهای

مایونزی با طعم و ویژگیهای حا صل از ترکیبات گیاهی

دربسته تا زمان آزمون در یخچال نگهداری گردید.

فراسودمند طبیعی ( ضابطیان حسینی و همکاران ;1389

شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس

شیرمحمدی و همکاران  )1393بوده است.

شنا سایی ترکیبات ا سانس ا ستخراج شده با تزریق 0/5

هدف از این مطالعه تاثیر افزودن اسرررانس گیاه ترخون

میکرو لیتر اسانس استخراجی به دستگاه کروماتوگرافی

بهعنوان آنتیاکسیدان طبیعی بر پایداری اکسایشی سس

گازی مدل  Agilent 6890Aساخت ک شور چین حاوی

مایونز در مقایسه با آنتی اکسیدان مصنوعی  BHTبود.

ستون ( HP-5طول  30متر ،قطر داخلی  250میکرومتر و

در این تحقیق اب تدا اسررررانس ترخون اسرررتخراج و در

ضخامت فاز ثابت  0/25میکرومتر) مت صل به طیف سنج

غ لظررتهررای م خ ت لف برره رو غن عرراری از هر گونرره

جرمی مدل  Agilent 5975انجام پذیرفت .برنامه دمایی

آنتیاک سیدان به فرموال سیون مایونز ا ضافه گردید و به

ستون به این طریق تنظیم گردید :دمای ابتدایی آن 50ºC

منظور برر سی پایداری اک سای شی سس مایونز ،روغن

بود و دما با سرررعت  5 ºCدر دقیقه تا رسرریدن به دمای

مایونز جداسازی و برخی ویژگیهای اکسیداسیونی آن

 200 ºCافزایش یافت و در این دما یک دقیقه باقی ماند و

طی مدت نگهداری اندازهگیری گردید .همچنین به منظور

سپس دما با سرعت  10 ºCدر دقیقه تا رسیدن به دمای

تاثیر اسررانس ترخون بر سررس مایونز ،خصرروصرریات

 250ºCافزایش یافت و  1دقیقه در این دما توقف نمود.

حسی آن مورد بررسی قرار گرفت.

گاز هلیوم با سرعت جریان  1میلیلیتر در دقیقه بهعنوان
گاز حا مل به کار گرف ته شرررد و د مای محف ظه تزریق

مواد و روشها

 240°Cتنظیم گردید .شنا سایی نوع ترکیبات ا سانس با

گ یاه ترخون از بازار تره بار اهواز در پائیز  1395ته یه

کمک طیف نرمال آلکانها ( )C8-C24و به دسرررت آوردن

شد .مواد اولیه تهیه مایونز شامل روغن مایع مخصوص

شرراخص بازداری آنها (شرراخص کواتز) و مقایسرره با

سرراالد غنچه فاقد آنتیاکسرریدان و عمدتا شررامل روغن

شرراخص کواتز ( )KIگزارششررده ترکیبات در نرمافزار

سویا (کارخانجات روغن نباتی ک شت و صنعت شمال،

 NIST05و مقررایسرررره طیف جرمی هر یررک از اجزای

بهشررهر) ،سرررکه انگور (بیدسررتان ،قزوین) ،کربوکسرری

ترکی بات اسرررانس با طیف جرمی موجود در ک تاب خا نه

متیل سررلولز (کیمیاپارس شررایانکار ،تهران) شررکر ،نمک،

 wiley7n.1موجود در دستگاه  GC/MSصورت پذیرفت.
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همچنین میزان در صد ترکیبات موجود در ا سانس مورد

روغن جدا شرررده از مایونز در د مای  90ºCگرم خا نه

برر سی با ا ستفاده از د ستگاه کروماتوگرافی گازی مدل

گذاری شرررده و طی هفت روز متوالی (روزهای ،2 ،1 ،0

 Agilent 6890Aمجهز به آشررکارسرراز  FIDبا شرررایط

 5 ،4 ،3و  )6میزان پی شرفت اک سیدا سیون با آزمونهای

فوق و با اسررتفاده از سررطح زیر منحنی پیکها محاسرربه

عدد پراکسرررید ،تیوباربیتوریک اسرررید و عدد اسررریدی

گردید.

بررسررری گردید .عدد پراکسرررید که به عنوان معیاری از

آمادهسازی نمونههای مایونز

ت شکیل ترکیبات اولیه اک سیدا سیون ا ست مطابق روش

برای تولید مایونز از  %65روغن %13/85 ،تخممرغ کامل،

 AOCS cd8-53انردازهگیری گردیرد .برای تعیین عردد

 %8/2آب %7/7 ،سررکه %3/85 ،شرکر %1/5 ،نمک%0/3 ،

تیوباربیتوریک اسررید به عنوان شرراخصرری از تشررکیل

خردل و  %0/2کربوک سی متیل سلولز ا ستفاده شد .در

ترکیبات ثانویه اکسرریداسرریون ،از روش AOCS cd 19-

ابتدا تخممرغها کامال بههمزده شد و بقیه مواد جامد به

 90اسرررت فاده گرد ید .عدد اسررر یدی نشرررران ده نده

آن اضررافه گردید و سررپس مخلوط سرررکه و آب به آن

فسررادروغنهایی اسررت که هیدرولیز در آنها صررورت

افزوده و مجدداً بههم زده شررد و روغن بهآرامی اضررافه

گرفته و میزان اسرریدهای چرب آزاد موجود در آنها که

گردید و تا زمان تشررکیل یک امولسرریون یکنواخت به هم

شاخص عدد اسیدی است براساس روش AOCS cd3a-

زدن ادامه داده شد .در این آزمون از ا سانس ترخون با

 63تعیین شد.

غلظت های 1500 ،1000 ،500و  2000پیپیام در روغن

آزمون تعیین محتوی فنل کل اسانس

به کاررفته در تهیه مایونز (روغن فاقد آنتیاکسررریدان)

اندازهگیری میزان فنول کل اسانس ترخون مطابق روش

بهجای آنتیاکسیدان مصنوعی استفاده شد .همچنین یک

هاشمی و همکاران ( )1393با اندکی تغییرات به روش

نمونه مایونز شرراهد حاوی روغن بدون آنتیاکسرریدان و

رنگ سنجی فولین -سیوکالتو انجام پذیرفت .در این

دو نمونه به همراه آنتیاکسررریدان مصرررنوعی  BHTدر

روش اسیدگالیک به عنوان استاندارد بهکارگرفته شد و

غلظتهای 100و  200پیپیام به روش فوق تهیه شدند.

بدین منظور  0/5میلیلیتر از غلظتهای مختلف اسانس

جداسازی روغن از مایونز

رقیق شده در متانول به  2/5میلیلیتر واکنشگر فولین-

به منظور بررسرری اثر آنتیاکسرریدانی غلظتهای مختلف

سیوکالتو که با نسبت  1:10با آب مقطر رقیق شده بود،

اسررانس ترخون بر سررس مایونز ابتدا باید امولسرریون

افزوده و مدت  30ثانیه به شدت بههمزده شد .سپس

سس شک سته و روغن آن جدا گردد و به همین منظور

مقدار  2میلیلیتر کربناتسدیم ( )7/5 %به آن افزوده و

از روش الگونزگررالوز و همکرراران ( )2002بررا انرردکی

پس از  30ثانیه نگهداری در تاریکی میزان جذب نمونهها

تغییرات استفاده شد .در این روش ابتدا نمونه مایونز به

در طول موج  765نانومتر قرائت شد.

مدت  24سرراعت درفریزر با دمای  -70 ºCمنجمد شررد.

سنننجق ردرا اسنننانس در مایونز در مهار رادیکال

سررپس نمونهها جهت رفع انجماد به مدت یک شرربانهروز

DPPH

در یخچال با دمای  4 ºCقرار داده شرررده و در نهایت با
اسررتفاده از دسررتگاه سررانتریفیوژ ( 20دقیقه با سرررعت
 4000دور در دقیقه) روغن آن جداسرررازی شرررد .روغن
ا ستخراج شده هر نمونه درون ظروف شی شهای درب
بسته و در فریزر -70 ºCتا زمان آزمون نگهداری شد.
آزمونهای پیشرفت اکسیداسیون مایونز
بهمنظور سررررعت بخشررریدن به روند اکسررریداسررریون،
براسرراس روش هاشررمی و همکاران ( )1393نمونههای

توانایی مهار رادیکال  DPPHاسررانس ترخون در مایونز
براساس روش بوریتز و بوکار ( )2000با اندکی تغییرات
انجام پذیرفت .میزان  3میلیلیتر از اسرررانس ترخون در
غلظررتهررای مختلف ( 1500 ،1000 ،500و )2000برره 1
میلیلیتر محلول  0 /004درصرررد متانولی  DPPHو پس
از  30دقیقه نگهداری در تاریکی ،شدت جذب نمونهها در
طول موج  517نررا نو م تر قرائررت و درصررررد مهررار
رادیکال  DPPHبا استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
رابطه (I %=[Ablank−Asample/Ablank]×100 )1
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در این فرمول  Ablankمیزان جذب نوری کنترل منفی

نتایج و بحث

(شامل تمامی موارد به استثنای اسانس است) و Asample

آنالیز ترکیباا موجود در اسانس ترخون :در این

بیانگر جذب نوری غلظتهای مختلف اسانس ترخون می-
باشد .در این آزمون از آنتیاکسیدان  BHTبه عنوان

تحقیق  20ترکیب شیمیایی در اسانس گیاه ترخون که
درمجموع  99/78درصد کل ترکیبات اسانس را تشکیل

کنترل مثبت استفاده گردید.

میدهد توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به

آزمون سنننجق ردرا اسنننانس در مایونز در م هار

طیف سنج جرمی شناساییشد که به همراه شاخص

رادیکال ABTS

بازداری و درصد ترکیب آنها در جدول  1نشان

در این آزمون برا ساس روش پروئ ستوس و همکاران (

دادهشده است .استراگول ( ،)%83/39ترانس-بتااسمین

 )2013یک محلول  1:1از اختالط محلول  7میلی موالر

( ،)6%/47سیس-بتااسمین ( )%5/41و لیمونن ()%2/19

 ABTSو  2/45میلی موالر پر سررولفات تهیه و به مدت

عمده ترکیبات شناساییشده در این اسانس بودند.

 12ساعت در دمای اتاق و یک مکان تاریک قرار گرفت.

شرافتی چالشتوری و همکاران ( 19 )2013ترکیب در

سپس محلول حا صل با متانول به ن سبت 1:30رقیق و

اسانس ترخون شناسایی کردند که ترکیبات اصلی آن را

پسازآن میزان  20میکرولیتر از اسررانس به  2میلیلیتر

استراگول ،ترانس اوسیمین Z ،بتا اوسمین و لیمونن

محلول  ABTSرقیقشررده ،افزوده شررد .میزان جذب در

گزارش کردند؛ که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

طولموج  734نانومتر قرائت و درصد بازدارندگی نمونه

کریمی و همکاران ( )2015استراگول (،)%68/21-81/11

از طریق رابطه ( )1محاسبه گردید.

لیمونن ( ،)%7/18-16/73ترپینولن (-)Z( ،)%0/01-7/68

آزمون ارزیابی حسی

بتااوسمین (-)E( ،)%0/89-4/99بتا اوسمین (-4/52

ارزیابى حسى نمونههاى مختلف مایونز با استفاده از

 ،)0%/81متیل اوژنول ( )%0/9-9/67و آلفا پینن (-2/67

آزمون هدونیک  11نقطهاى انجام شد .در این آزمون از

 )0%/43را بهعنوان اصلیترین ترکیبات شناسایی کردند.

 10ارزیاب نیمه آموزش دیده ( 5مرد و  5زن در محدوده

وین و همکاران ( 19 )1989ترکیب در اسانس ترخون

سنی  24تا  31سال) خواسته شد تا نمونههای مایونز

فرانسوی شناسایی کردند که استراگول مهمترین ترکیب

تولیدی را از نظر ویژگیهای حسی مانند طعم ،بو ،رنگ،

ترخون فرانسوی بود .درحالیکه در ترخون روسی اکثراً

بافت و پذیرش کلی مورد بررسی قرار داده و بر اساس

این ترکیب حضور ندارد ولی سابینن ،متیل اوژنول و

میزان رضایتمندى از هر کدام ،به آنها امتیاز بین صفر

المیسین ترکیبات اصلی این ترخون بودند .همچنین طبق

تا  10را بدهند .امتیاز صفر برای حداقل مطلوبیت و امتیاز

گزارش اوبولسکی و همکاران ( )2011بیشترین ترکیبات

 10برای حداکثر مطلوبیت هر نمونه بود.

موجود در ترخون کشورهای مختلف اینگونه نشان داده

تجزیهوتحلیل آماری

شد :ایران (استراگول ،آلفاترانس اوسمین و لیمونن)،

این تحقیق در قالب یک طرح کامالً تصررادفی و با سرره

کانادا (متیل اوژنول و ترپینولن) ،دانمارک (متیل اوژنول،

تکرار انجام شررد .تجزیه و تحلیل دادهها با اسررتفاده از

سابینن و المیسین) ،فرانسه (استراگول ،متوکسی

نرمافزار آماری SPSSنسخه  21انجام پذیرفت .میانگین

کومارین ،بتا اوسمین و متیل اوژنول) ،روسیه

داده ها با اسرررت فاده از آزمون دانکن مورد م قایسررره

(استراگول ،متیل اوژنول ،ترپینن -4-آل ،سابینن،

قرارگرفت و نمودارها با اسررتفاده از نرمافزار اکسررل

المیسین و بتا اوسمین) و آمریکا (ترپینولن و سیس

ترسیم شد.

اوسمین) .عیوقی و همکاران ( )2011گزارش کردند که
اصلیترین ترکیبات اسانس ترخون -Zآنتول ،%51/72
بتا-Z-اوسمین  ،%8/32متیل اونول  ،%8/06لیمونن %4/94
و لینالول  %4/41است .طبق مطالعات انجام شده ترکیبات

90

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /3سال 1397

نوروزي ،حجتي و ...

اسانس ترخون تا حدود زیادی وابسته به محل کشت آن
است به طوری که اسانس ترخون ایران و فرانسه دارای
ترکیبات مشابهی هستند.
جدول  -1ترکیباا شیمیایی اسانس استخراجی گیاه ترخون به روش تقطیر در آب توسط گازکروماتوگراف طیف
سنج جرمی
ردیف

نام ترکیب

زمان بازداری

KIexp

KIlit

مقدار ترکیب
()٪

(*)RT
1

آلفا پینن ()α-Pinene

9/977

938

938

0/57

2

کامفن ()Camphene

10/654

951

951

0/05

3

سابینن ()Sabinene

11/905

960

961

0/05

4

بتاپینن ()β-Pinene

12/007

981

980

0/08

5

بتامیرسن ()β-Myrcene

12/838

987

987

0/10

6

لیمونن ()Limonene

14/633

1028

1028

2/19

7

سیس -بتااسیمن ()(Z)-β-Ocimene

15/207

1039

1039

5/41

8

ترانس -بتااسیمن ()(E)-β-Ocimene

15/720

1047

1046

6/47

9

آلفا ترپینولن ()α-Terpinolene

17/638

1085

1087

0/14

10

لینالول ()Linalool

18/377

1098

1097

0/02

11

آلواسیمن ()Allo-ocimene

19/720

1117

1113

0/39

12

آنتول ( )Anetholeاستراگول ()Estragole

23/248

1198

1196

83/39

13

بنزن_-1متوک سی-2(4-پروپنیل) ( Benzene,
))1-methoxy-4-(2-propnenyl
برنیلاستات ()Bornyl acetate

23/700

1205

1206

0/33

27/105

1288

1287

0/12

15

متیل سینامات ()Methyl cinnamate

31/556

1396

1394

0/09

16

متیلیوگنول ()Methyleugenol

32/438

1401

1399

0/40

17

گرماکرن دی ()Germacrene-D

35/474

1472

1480

0/03

18

بیسیکلوگرماکرن ()Bicyclogermacrene

36/089

1490

1491

0/06

19

آلفاکادینول ()α-Cadinol

40/100

1667

1663

0/04

20

فیتول ()Phytol

49/659

2109

2122

0/03

14

* :RTزمان باز داری متناسب با ستون آلکانهای نرمال  C8-C24روی ستون  HP-5برحسب دقیقه

آزمون فنل کل اسانس :نتایج نشان داد که میزان ترکیبات

مورد آزمون قرار گرفت .تغییرات در عدد پراکسید در

فنلی اسانس گیاه ترخون  13/996میلیگرم گالیک اسید

سس مایونز در همه نمونههای حاوی اسانس و  BHTدر

در گرم ماده خشک است که با نتایج شرافتی چالشتوری

جدول  2مشاهده میشود .با بررسی تغییرات پراکسید

و همکاران ( )2013مطابقت دارد.

میتوان اینگونه استنباط کرد که سرعت اکسیداسیون در

اثر آنتیاکسیدانی اسانس ترخون در سس مایونز:

نمونه شاهد باالترین مقدار را دارد ،بنابراین تمامی

فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس ترخون در سس مایونز در
فواصل روزهای  5 ،3 ،1و 7در دمای  90ºCبرحسب
اعداد پراکسید و عدد اسیدی و عدد تیوباربیتوریک اسید

نمونههای حاوی آنتیاکسیدان در برابر اکسیداسیون
پایدارتر از نمونه شاهد هستند .اسانس ترخون در سطوح
 1500 ،1000و  2000پیپیام اسانس اثر آنتیاکسیدانی
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خوبی نشان داد بهطوریکه در سطح غلظت 2000

است .با تجزیه شدن هیدروپراکسیدها به ترکیبات ثانویه،

پیپیام با آنتیاکسیدان سنتزی  BHTدر غلظتهای 100

در انتهای روز پنجم ،مقدار آنها افزایش کمتری داشته

و  200پیپیام در روزهای پنجم و هفتم تفاوت معناداری

بهعبارتدیگر ،در این مرحله سرعت شکستن

وجود نداشت ( .)p <0/05افزایش غلظت اسانس باعث

هیدروپراکسیدها از سرعت تشکیل آنها بیشتراست

کندتر شدن روند افزایشی عدد پراکسید شده که

(ژولین و کابو  .)2002ترکیبات فنولی موجود در اسانس

نشاندهنده وابستگی عدد پراکسید به مقادیر مختلف

بهطور مستقیم با رادیکالهای آزاد تشکیلشده در مراحل

اسانس است .مایونز امولسیون روغن در آب است و فاز

اولیه اکسیداسیون واکنش داده و آنها را مهار میکند.

روغنی آن که در تماس با سطح وسیعی از آب قرار گرفته

افزایش مالیم عدد پراکسید در روز آخر نگهداری در

و بسیار مستعد فساد اکسیداتیو است .از سوی دیگر فاز

ال به دلیل ادامه روند
غلظتهای مختلف احتما ً

آبی در امولسیون مایونز حامل مقادیر باالیی از اکسیژن

اکسیداسیون و اکسیدِ شدن اسیدهای چرب غیراشباع

است که سبب افزایش اکسیداسیون میشود ،از اینرو

است.

عدد پراکسید در نمونهها با گذشت زمان افزایشیافته
جدول  - 2فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس ترخون در روغن مایونز برحسب عدد پراکسید (میلیاکیواالن اکسیژن بر
کیلوگرم روغن)
شاهد

 500اسانس
پیپیام

 1000اسانس
پیپیام

 1500اسانس
پیپیام

 2000اسانس
پیپیام

100BHT
پیپیام

200BHT
پیپیام

1

2/06±0/87a

29/11±0/33b

2/41±0/19c

1/94±0/15d

1/43±0/024e

1/39±0/28f

0/85±0/77g

3

3/65±0/14a

35/14±0/44b

3/29±0/12c

2/97±0/88d

2/45±0/67e

1/87±0/28f

1/21±0/040g

5

3/84±0/14a

37/16±0/05b

3/46±0/14c

3/11±0/42d

2/05±0/89e

1/86±0/45e

1/26±0/04f

7

3/95±0/22a

37/14±0/06b

3/48±0/03c

3/12±0/04d

2/05±0/56e

1/90±0/66e

1/26±0/02f

تیمار
روز

حروف غیر مشابه در ردیف افقی بیانگر اختالف معنیدار در سطح  % 5است.

در شکل  1روند تغییرات عدد اسیدی در طی روزهای ،1

غلظت  2000پیپیام اسانس با غلظت  100پیپیام BHT

 5 ،3و  7نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده

تفاوت معناداری مشاهده نشد ( )p>0/05و روند کاهش

میشود روند افزایشی عدد اسیدی که از روز سوم

عدد اسیدی در غلظتهای  1500و  2000پیپیام اسانس

آغازشده ،وابسته به غلظت اسانسها بوده و عدد اسیدی

کامالً مشهود بود .علت این امر این است که مایونز

با باال رفتن غلظت اسانس و خاصیت آنتیاکسیدانی آن

امولسیونی روغن در آب بوده و بنابراین فاز آبی موجود

افزایش کمتری داشته است .غلظت  500پیپیام اسانس

در امولسیون مایونز قادر است محیط مناسبی برای

تاثیرمعناداری بر عدد اسیدی نداشت اما در غلظتهای

هیدرولیز شدن اسیدهای چرب از تری گلیسیریدهای

باالتر ،نمونه روغن نسبت به باال رفتن عدد اسیدی

موجود در فاز روغنی ایجاد نماید؛ همچنین مطالعات

مقاومت نشان داد که این امر به دلیل افزایش ترکیبات

گذشته نشان میدهد حضور نمک شرایط مناسبی را

فنولى در غلظتهای باالتر اسانس است .همچنین بین

برای لیپولیز فراهم مینماید (شاهین و همکاران .)1392
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در شکل  2فعالیت ضد اکسیدانی اسانس ترخون برحسب

آنتیاکسیدانها درمهار اکسیداسیون وابسته به غلظت

تیوباربیتوریک اسید در سس مایونز نشان داده شده

بود .نمونههای حاوی مقادیر بیشتری از اسانس ثبات

است .کمترین جذب نشاندهندهی باالترین فعالیت

اکسیداتیو بیشتری نشان دادند .افزایش قدرت

بازدارندگی تیوباربیتوریک اسید است .بین غلظتهای

آنتیاکسیدانی ترکیبات فنولی درنتیجه افزایش غلظت را

مختلف اسانس و نمونه شاهد و آنتیاکسیدان سنتزی

میتوان به افزایش تعداد جایگاههای فعال این ترکیبات

اختالف معناداری مشاهده میشود ( .)p >0/05بیشترین

برای واکنش با رادیکالهای آزاد نسبت داد .با توجه به

فعالیت ضد اکسایشی مربوط به غلظت  200پیپیام

محتوای باالی اسیدهای چرب غیراشباع (اسید اولئیک،

 BHTبوده و بیشترین تأثیر اسانس مربوط غلظت

اسید لینولئیک واسید لینولنیک) در روغن سویا انتظار

2000پیپیام اسانس بود بهطوریکه فعالیت ضداکسیدانی

میرفت که نمونهها نسبت به اکسیداسیون بسیار حساس

اسانس ترخون در این غلظت تفاوت معناداری با آنتی-

بوده و ترکیبات ثانویه همچون الکلها ،اسیدها،

اکسیدان مصنوعی در هیچ یک از روزهای آزمایش

هیدروکربنها ،کتونها و آلدهیدها در آنها تشکیل شوند

نداشت .همانطور که مشاهده میشود ،توانایی

(بت و بویلستون.)1992،
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شکل  -1فعالیت ضد اکسیدانی اسانس ترخون برحسب ارزش اسیدی در مایونز

عدد اسیدی (میلی گرم سود مصرفی بر گرم)

a

2
1.8

93

استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتي اکسیدان طبیعي

0.7

b

a

a
bc

c

d

b

b
c

c

d
d

a
0.5
0.4

d

d d
d

d

0.3

d
e e

e
0.2

جذب در  521نانومتر

bc

c
d

a

b

c

0.6

0.1
0
5

7

1

3

زمان(روز)
200BHT

100 BHT

اسانس2000

اسانس1500

اسانس1000

اسانس500

شاهد

شکل  -2فعالیت ضد اکسیدانی اسانس ترخون برحسب تیوبار بیتوریک اسید در مایونز

ابوزید و همکاران ( )2015با بررسی اثر عصارهی

شراب است برای غنیسازی مایونز ،با توجه به اثرات

استخراجشده از برگ ریحان بر پایداری اکسیداتیو و

بهداشتی بالقوه آن استفاده و مشاهده کردند که با

حسی مایونز در طول  12هفته مشاهده کردند که روند

افزایش غلظت عصاره اعداد پراکسید و تیوباربیتوریک

افزایشی مقادیر پراکسید و عدد اسیدی با افزایش غلظت

اسید روندی کاهشی دارند که با نتایج این تحقیق مطابقت

کاهشیافته و بیشترین تأثیر آن در غلظت  1/5درصد

داشت.

بوده و قادر به جلوگیرى از افزایش عدد پراکسید است

در شکل  3روند تغییرات  DPPHدر طی یک هفته مشاهده

بهطوریکه بین غلظت  1/5درصد و آنتیاکسیدان BHA

میشود .روند کاهشی درصد بازدارندگی از روز دوم

تفاوت معناداری نبوده ،اما با اینوجود دارای تأثیر

کامالً مشهود است .با افزایش میزان اسانس میزان فعالیت

ضعیفتری نسبت به آنتیاکسیدان  BHAبود .عزالدین-

آنتیاکسیدانی افزایشیافته و موجب پایداری بیشتر

ابراهیم و گابرآلمارسی ( )2016عصارههای متانولی از

مایونز شد .بیشترین تأثیر مربوط به غلظت  2000و

نقاط مختلف طالبی (پوست ،دانه و گوشت) را به مایونز

 1500پیپیام اسانس بوده و تا حدودی فعالیتی مشابه

اضافه و پس از نگهداری در دمای ( 40 ºCبرای سرعت

آنتیاکسیدان سنتزی  BHTدر غلظت  100پیپیام داشته

بخشیدن به اکسیداسیون) به مدت  60مشاهده کردند که

و ازاینرو بین غلظتهای مختلف اسانس و آنتیاکسیدان

بیشترین تأثیر برمهار اکسیداسیون مربوط به عصاره

 BHTاختالف معناداری مشاهده گردید (.)P>0/05

 600پیپیام بوده است و هیچ تفاوت معناداری بین

همچنین مشاهده میشود غلظتهای  500و  1000پیپیام

باالترین غلظت مورداستفاده و آنتیاکسیدان سنتزی

اسانس تأثیر معنیداری براحیای رادیکال DPPH

 BHAوجود نداشته است .آلتونکایا وهمکاران ( )2013از

نداشتند.

عصارهی دانهی انگور که یک محصول جانبی در صنعت
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غلظت ترکیبات آنتی اکسیدانی (پی پی ام)
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شکل - 3نمودار فعالیت مهارکنندگی ( DPPHپی پیام) مایونز با اسانس ترخون در طول دورهی شقروزه (،500 ،0
 1500 ،1000و  )2000در مقابل آنتیاکسیدان سنتزی  100( BHTو )200
روش دیگر جهت بررسی ظرفیت آنتیاکسیدانی آزمون

باالتر خود ( 1500و  2000پیپیام) ماده غذایی را بیشتر

 ABTSاست .در شکل  4افزایش درصد بازدارندگی

در برابر اکسیداسیون و فساد محافظت کرده است

وابسته به غلظت تیمارها در همهی روزها دیده میشود.

بهطوریکه در این آزمون نیز بیشترین فعالیت

بین غلظتهای مختلف اسانس و آنتیاکسیدان سنتزی

آنتیاکسیدانی مربوط به غلظت  2000پیپیام بوده و

 BHTتفاوت معناداری مشاهده میشود ( .)P>0/05در

بعدازآن به ترتیب غلظتهای  1500و  1000پیپیام بوده

این آزمون همانند آزمون  DPPHاسانس در غلظتهای

است.
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شکل  - 4نمودار فعالیت مهارکنندگی ( ABTSپیپی ام) مایونز با اسانس ترخون در طول دورهی شقروزه (،500 ،0
 1500 ،1000و  )2000در مقابل آنتیاکسیدان سنتزی  100( BHTو )200
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شکل  -5ارزیابی حسی مایونز تولیدی با استفاده از اسانس ترخون
کپونکساک و همکاران ( )2016تعیین پایداری اکسیداتیو

افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس ،همبستگی وجود

سس ساالد با اضافه کردن عصاره برگ آلو اسپانیایی را

داشته باشد که این نتیجهگیری با گزارش ذکرشده

با آزمون  DPPHو فنل کل مورد بررسی قراردادند .عمده

مطابقت دارد .همچنین ،در تحقیقات مختلف این موضوع

ترکیبات فنلی عصاره بهصورت گالیک اسید ،کاتچین،

نشان دادهشده است که منشأ بسیاری از مواد دارویی و

اپیگلوکاتجین و گلوکاتچین بود و نتایج افزودن این

درمانی به دلیل متابولیسم ثانویه در گیاهان است که پلی

عصاره نشان داد که در همه سسهای ساالد آزمون

فنولها با خاصیت آنتیاکسیدانی مهمترین گروه از این

شده ،هیچ تغییری در خصوصیات امولسیون پس از 4

متابولیتها را شامل میشوند (ماگانها و همکاران،

هفته ذخیرهسازی در 4 ºCایجاد نشده و اکسیداسیون کل

 .)2010پتانسیل آنتیاکسیدانی ترکیبات فنولی موجود در

با افزایش غلظت عصاره برگ استخراجشده ،روند

اسانسهای گیاهی ناشی از نوع و غلظت این ترکیبات و

کاهشی دارد .نتایج حاصل ازآزمون آنتی رادیکالی

نیز تعداد و موقعیت گروههای هیدروکسیل موجود در

 ،ABTS ،DPPHفنل کل و کل محتویات فالونوئید عصاره

حلقه آروماتیک این ترکیبات است .در کل ،افزایش غلظت

ادویههای مختلف (رزماری ،پونه ،زنجبیل ،فلفل

ترکیبات فنولی بهطور مستقیم میزان توانایی اسانسهای

سیاهوسفید) اضافهشده به مایونزتوسط کاون و

مختلف را در مهار رادیکال آزاد افزایش میدهد .در

همکاران ( )2015نشان داد ،باالترین فعالیت مهار مربوط

غلظتهای باالتر ترکیبات فنولی ،به دلیل افزایش تعداد

به پونه ،فلفل سیاه و زنجبیل است و آزمون فعالیت

گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش ،احتمال

فعالیتهای

اهداء هیدروژن به رادیکالهای آزاد و به دنبال آن قدرت

آنتیاکسیدانی و فنولی و محتویات فالونوئید موجود در

مهارکنندگی اسانس افزایش مییابد (ژانگ وهمکاران

این ادویهها را نشان داد.

2009؛ راسمی وهمکاران .)2012 ،همانطور که مشخص

در این مطالعه ،اسانس ترخون از فعالیت ضد رادیکالی

است ،احتماال ترکیبات فنولیک نقش مهمی در خصوصیات

خوبی برخوردار بود که این امر ناشی از غنی بودن

اکسیداسیون و احیا دارند که به آنها اجازه میدهد که

اسانس از ترکیبات فنولی ،فالونوئیدی است؛ بنابراین،

و

آنتیاکسیدانی

همچنین

رابطه

بین

میتواند بین مقدار ترکیبات فنولی موجود در اسانس و

بهعنوان

ترکیبات

احیاکننده ،دهنده

اکسیژن
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خاموشکننده اکسیژن عمل کنند (عزالدین ابراهیم و

میتوان اسانس ترخون را بهعنوان یک آنتیاکسیدان

گابرآلمارسی .)2016

طبیعی جهت استفاده در سس مایونز پیشنهاد کرد .به

شکل  5نتایج ارزیابی حسی رانشان میدهد .نمونههای

منظور دستیابی به محصولی که ازنظر آنتیاکسیدانی و

سس تولیدشده با مقادیر  1000،1500 ،500و 2000

خواص ارگانولپتیک مطلوب باشد کاربرد مقدار 2000

پیپیام اسانس ترخون ازنظر فاکتورهای کیفی نظیر

پیپیام اسانس ترخون در سس مایونز پیشنهاد میشود.

رنگ ،بو ،بافت وعطروطعم مورد ارزیابی قرار گرفتند که
هیچ تفاوت معناداری با نمونهی شاهد نداشتند.

تشکرو ردردانی
از معاونت محترم پژوه شی دان شگاه علوم ک شاورزی و

نتیجهگیری

منابع طبیعی خوزستان به خاطر مساعدت در انجام این

افزودن اسانس ترخون باعث ایجاد خصوصیات

تحقیق تشکر و قدردانی میگردد.

ارگانولپتیک نامطلوب در سس مایونز نمیشود .همچنین
منابع مورد استفاده
بینام .1386 ،سس مایونز و سسهای ساالد (استاندارد شماره  .)10136مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .انتشارات
مؤسسه استاندارد ایران .تهران.
جلیلزاده ق ،شمشیری ن و علیاکبرلو ج ،1395 ،تأثیر نگهداری طوالنی مدت اسانس ترخون ( )Artemisia dracunculusبر ظرفیت
آنتی اکسیدانی و  LD50آن .دو ماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.60-70 ،32 ،
حیدری وینیچه م ،اعلمی م ،کاشانی نژاد م و امیری عقدائی س س ،1393 ،بررسی قابلیت استفاده از ایزوله پروتئین سویا و صمغ
کتیرا به عنوان جایگزین تخم مرغ در سس مایونز .نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی.65-84 ،6 ،
زرگری علی ،1376 ،گیاهان دارویی .موسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .تهران .جلد سوم.101-111 ،
شاهین ر ،نایبزاده ک ،علیزاده ل و محمدی ع ،1392 ،بررسی اثرات آنتی اکسیدانی توکوفرول درمقایسه با  TBHQبر روند
اکسیداسیون روغن مایونز طی مدت زمان ماندگاری .مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.236-227 ،8 ،
شیرمحمدی م ،آزادمرد دمیرچی ص ،صوتی خیابانی م ،زرین قلمی س و مرتضوی س ح ،1393 ،تاثیر افزودن پودر دانه بزرک بر
برخی ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی و حسی سس مایونز کم چرب .نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.378-398 ،42 ،
ضابطیان حسینی ف ،مرتضوی س ع ،فضلی بزاز ب ص ،کوچکی آ و بلوریان ش ،1389 ،بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن
باغی بر  Salmonella enteritidise PT4موجود در سس مایونز .نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.84-90 ،6 ،
میرغفوری س و رحیمی س ،1395 ،ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی ،امولسیونی و رئولوژیکی سس مایونز حاوی شیر سویا و ژل
آلوئه ورا .فصلنامه فناوری های نوین غذایی.73-83 ،3 ،
هاشمی ز ،حجتی م و طاهانژاد م ،1393 ،بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس گیاه درمنه ) (Artemisia sieberiبر پایداری اکسایشی
روغن مخصوص سرخ کردنی .نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی.19-35 ،6 ،
Abou-Zaid AA, Abdelahafez A and Amer MM, 2015. Effect of basil leaves extracted Juice addition on
mayonnaise and cake oxidative stability and their sensory sharacteristics. International Journal of Science
and Research 4:1011- 1017.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the possibility of using tarragon (Artemisia dracunculus)
essential oil as an aromatic herb in preparing mayonnaise to replace artificial antioxidants. The oil of
the fresh tarragon leaves was extracted by hydro-distillation technique using Clevenger apparatus and
its volatile compounds were analyzed using GC/MS. The total phenol content of essential oil was
measured by Folin-Ciocalteu reagent and the antiradical activity of essential oil was assessed by using
ABTS and DPPH methods and compared with BHT as a synthetic antioxidant. The essential oil at
different concentrations (500, 1000, 1500, and 2000 ppm) was added to mayonnaise and its
antioxidant activity was evaluated under accelerated condition (90°C) during seven days by
comparing peroxide and acid values and thiobarbituric acid with 100 and 200 ppm BHT. Twenty
compounds were detected in tarragon essential oil by GC/MS. Results showed that estragole
(83.39%), (E)-β-ocimene (6.47%), (Z)-β-ocimene (5.41%), and limonene (2.19%) were the main
components of tarragon essential oil. Total phenol content of essential oil was determined to be
13.996 mg gallic acid equivalent in 1 gr of dried sample and EC50 was 3.15 mg/ml in DPPH test.
ABTS test showed that 2000 ppm of essential oil had the highest antiradical activity. Peroxide, acid
and thiobarbituric acid tests showed that the tarragon oil at high concentration could be replaced the
synthetic antioxidant in mayonnaise. Also, the results of sensory evaluation test showed that different
concentrations of essential oil had no significant effect on organoleptic characteristics of mayonnaise.
In conclusion, tarragon essential oil can be recommended to inhibit the oil oxidation and increase the
shelf life of mayonnaise as a natural antioxidant.
Keywords: Mayonnaise, Antioxidant, Essential oil, Gas chromatography

