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 يالسعود) الطائفي المستخلصة من ثمار الرمان األكسدةمضادات  مركباتثباتية و نشاط كمية و تمت دراسة : الملخص
مذيبات  تاستخدم .األكسدةكمية الفينوالت ونشاط مضادات  على للمذيبات القطبية تأثير تدرج دراسةعن طريق ، (واليمني

يثانولو نول ميثا) يثانولو  ٪07 أسيتونوخالت اإليثيل و  ماءو  أسيتونو  ا  وتم  ،االستخالصعملية في  (٪07 ميثانولو  ٪07 ا 
الحرارية  الثباتيةاختبرت و . األكسدةونشاط مضادات المستخلصة كمية الفينوالت  أساسعلى تحديد المذيب المناسب 

على حماية زيت  مقدرة المستخلصات قيستو  ،(م°180)حرارة درجة  عند حراريالرمان باستخدام فرن  لمستخلصات ثمار
 .حمض الثايوباربيوتركجراء اختبار ا  و  اختبار فرن شال إجراءوذلك عن طريق  ،فول الصويا

في مستخلصات ثمار الرمان أعلى كمية فينوالت ونشاط مضاد لألكسدة ( مقارنة ببقية المذيبات)أعطى مذيب االسيتون 
الرمان السعودي ثباتية  ثمارمستخلصات  بدتأكما   ،(p≤0.05) معنويالرمان اليمني، عند مستوى  ثمارخلصات مستالسعودي مقارنة ب

 (سعودي ويمني)الطائفي  ثمار الرمان مستخلصاتالنتائج أن  أظهرت . الرمان اليمني ضد الحرارة ثمارأفضل من مستخلصات 
ة بمضاد مقارنفي حماية زيت فول الصويا ضد أكسدة الزيت  ا  تأثير  أقلكانت  كجم/ ملجم 1777و 877و 677و 277ات بالتركيز 
 .كجم/ ملجم 277 بتركيزالمضاف  Butylated Hydroxytoluene (BHT) االصطناعي األكسدة

 
 المقدمة

تعد إيران الموطن و  ،(Punicaceae)إلى العائلة الرمانية  (.Punica granatum L) ينتمي الرمان
سبانيا ومنها انتقل إلى المكسيك في عام إالعرب في فتوحاتهم اإلسالمية إلى  األصلي لزراعته، ونقله

 المملكة العربية السعودية تعتبر الطائف أشهر مدن. (1998، باشة)ومنها انتقل إلى أمريكا  ،م1022
ة إلنتاج أجود أنواع الرمان، بينما يزرع الرمان في عدة مناطق من الجمهورية اليمنية حيث تعتبر محافظ

 .(2779 اإلحصاء الزراعي،(أشهر المدن اليمنية إلنتاج أجود أنواع الرمان  ةصعد

نظرا  للتزايد المستمر  تزنخ الزيوت والدهون من أهم المشاكل التي تقابل مصنعي األغذية ديع
غير  ومركبات نكهة مركباتإلى إنتاج  الزيوت والدهونأكسدة  ال تؤد. مشبعةالالستخدام الزيوت غير 
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الفقد في األحماض الدهنية األساسية والفيتامينات ية بسبب و غذتمن الجودة الأيضا  بل تقلل  فقط، وبةمرغ
الثانوية في األغذية، لذا يجب االهتمام بالطرق والمعامالت التي تتحكم في منع األكسدة تكوين مركبات و 

لتوكوفيروالت كمضادات من امن األحماض الدهنية و  اهامحتو ينخفض  ال حتى الزيوت والدهونأكسدة 
أكسدة طبيعية، وكذلك يجب البحث عن مضادات أكسدة طبيعية حتى يتوفر عنصر السالمة الستخدام 

البحث عن  إلى منتجو األغذية ألج  .(م2770 القليوبي وآخرون،)وتداول الزيوت والدهون ومنتجاتها 
 المصادر النباتيةتوجد في التي  كسدةاألمضادات  إضافة هاومن ،الزيوت والدهون بتزنخالحلول المتعلقة 
التي  Phenolic Compounds.  (Shahidi, & Naczkn, 1995)يةالفينولالمركبات  هابشكل طبيعي ومن

 األنين،حامض االميني الفينيل الج من توتن ،منتجات ثانوية لعملية التمثيل الغذائي في النبات تعرف بأنها
 التوكوفيروالتو  ،PolyPhenol ت العديدةالفينوالو Phenol  الفينول ومنها وفي بعض الحاالت من التيروسين

Tocopherols (Cheynier, 2005). 
 ثمار من المستخلصة األكسدة مضادات مركبات وثباتية البحث دراسة نشاطمن هذا  هدفال كان

ن طريق دراسة الطائفي المزروع في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وذلك ع الرمانفاكهة 
على كمية الفينوالت ونشاط مضادات  للمذيبات المستخدمة في عملية االستخالص أثر تدرج القطبية

، وبعد ذلك دراسة الثباتية الحرارية لمركبات مضادات المتحصل عليها من عملية االستخالص األكسدة
المستخلصة من ثمار  دةاألكسالمستخلصة من ثمار الرمان، ودراسة تأثير مركبات مضادات  األكسدة

 .الزيوت الغذائيةالرمان على ثباتية 
 

 وطرق العمل المواد
 المواد: أولا 

المملكة  فيالرمان من مزارع محافظة الطائف فاكهة ثمار  عيناتالحصول علي تم : عينات الرمان
نقل  حيث تم، م2711موسم خالل  الجمهورية اليمنية في ةالعربية السعودية، ومزارع محافظة صعد

 والزارعة األغذيةوالتغذية بكلية علوم  األغذيةمعامل قسم علوم  إلىالطبيعية في ظروف الجو  العينات
 .مدينة الرياضاألسواق المحلية في بينما تم شراء بذور فول الصويا من .  بالرياض
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ثي كلورو حمض ثال–  Hydrazyl 2,2 Diphenyl-1-Picryl شراء المواد الكيميائيةتم : المواد الكيميائية
. (Sigma Chemical Co., St. Louis, Mo., U.S.A)سيجما  من شركة DPPH (حامض الجاليك –الخليك 

يثانولو  ميثانول الكيمياويات ىتم الحصول علو   هكسانو  حامض الثايوباربيوتركوخالت اإلثيل و  أسيتونو  ا 
 .من مستودعات جامعة الملك سعود Folin-Ciocalteu و كربونات صوديومو 

 طرق العمل: ثانيا
بالماء المقطر ثم تم تجفيفها ومن ثم تم عصر  (يمنيو سعودي ) الرمانفاكهة ثمار  ليغستم 

بعد  ،Virtis freezemobile 12sl نوعFreeze-drying  باستخدام جهازبعد ذلك جفف العصير و  ،بذورها
-درجة حرارة  عند معتمة يةثم حفظت في عبوات بالستيكخالط كهربائي  باستخدام العينات ذلك تم طحن

يثانولو  ميثانول) مذيباتعدة  استخدمت. م17°  يثانولوا   ٪07 أسيتونوخالت اإليثيل و  ماءو  أسيتونو  ا 
الفينوالت كمية  وقدرت (Wang et al., 2011) طريقة حسب جريالذي أ الستخالصل (٪07 يثانولوم 07٪

 ,.Li et al) حسب  (Folin-Ciocalteu Method)طريقة باستخدام ثمار الرمان في مستخلصات الكلية

 Qu et) الموصوفة من قبل (DPPH Method) باستخدام طريقة األكسدةنشاط مضادات تم تقدير و  .(2006

al., 2010). 
 ,.Iqbal et al) طريقة حسب من ثمار فاكهة الرمان حراريا  اختبرت ثباتية المستخلصات كما 

وقدرت كمية  دقيقة 47 و 07 ،67 ،27، 27 ،17 ،7نية على فترات زمالعينات  اخذتحيث ، (2008
 .الغرفة عند درجة حرارة األكسدةونشاط مضادات  الفينوالت

تم استخالص زيت فول الصويا من بذور فول الصويا بعد طحنها بواسطة جهاز االستخالص 
 .945.16طريقة رقم   (AOAC, 2000)حسب طريقة Soxhletسوكسلت 
 على حماية زيت فول الصويا عن طريق من ثمار فاكهة الرمان ستخلصاتالم دراسة مقدرة تجريأ

كجم  /ملجم 1777و 877 ،677، 277) إلى زيت فول الصويا بأربعة تراكيزالثمار إضافة مستخلص 
ووضعت في ، كجم/ملجم277 بمعدل ((BHTكسدة االصطناعي األمضاد وأضيف  ،)من زيت فول الصويا

حمض إجراء اختبار وقيست كمية المالونالدهايد عن طريق ، م°47 فرن حراري على درجة حرارة



  05   محمد أحمد قاسم السباعي و محمد بن عبداهلل الفواز      

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 9, No. 1;2014. 

 12 و17، 8، 6، 2، 7 على فترات زمنية مختلفة هي Thiobarbituric Acid (TBA) الثايوباربيوتريك
 .( (Luotola and Luotala, 1985حسبيوم 
 التحليل اإلحصائي: ثالثاا 

كمية الفينوالت ونشاط مضادات ) مختلفةاالختبارات ال التي تم الحصول عليها منالبيانات  حللت
 Analysis of  (ANOVA)اإلحصائيبطريقة تحليل االختالف  (األكسدة ورقم حمض الثايوباربيوترك

Variance ساس باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي (SAS, 2006). دنكن  م اختبارستخدا كما
Duncan's  Test معرفة الفروق المعنوية بين المتوسطاتل. 

 
 

 والمناقشات النتائج

 تقدير كمية الفينولت  

تم استخدام عدة مذيبات بقطبيات مختلفة لدراسة أثر هذه المذيبات علي كمية الفينوالت الكلية 
النتائج المتحصل عليها وهي تعكس كمية  (1) الجدوليبين و  المستخلصة من عينات ثمار الرمان

أن أعلى كمية فينوالت كلية أظهرت النتائج .  (جففمستخلص مجم 177/جم جاليك)الفينوالت الكلية 
جم مستخلص 177/جم جاليك7‚42±12‚97 حيث بلغت، عند استخدام مذيب األسيتونحصل عليها 

مستخلص مجفف، في مستخلصات ثمار الرمان الطائفي جم 177/جم جاليك 7‚20±9‚18 و مجفف
 خالت اإليثيل،ية في مستخلصات مذيب ووجدت أقل كمية فينوالت كل .على الترتيب يمنيالعودي و الس

مستخلص جم 177/جم جاليك 7‚12±7‚08 السعوديو مستخلصات ثمار الرمان الطائفي في حيث بلغت 
 في مستخلصات ثمار الرمان الطائفي مستخلص مجففجم 177/جم جاليك 7‚76±7‚00 مجفف و
 .على الترتيب اليمنيالسعودي و 

كاملة للرمان الالفينوالت الكلية لمستخلصات الثمار  وتبين عدم وجود فروق معنوية بين كمية
 في حينفي ثمار الرمان اليمني،  ٪07 الطائفي بمذيب األسيتون مقارنة مع المستخلصة بمذيب األسيتون
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السعودي واليمني لجميع المذيبات ما عدا كمية  رمانفروق معنوية بين جميع مستخلصات ال توجد
 .ماءالفينوالت الكلية لمستخلصات ال

 
جم مستخلص 111/جم جاليك)كمية الفينولت الكلية على للمذيبات تأثير تدرج القطبية   .(1)جدول 

 .في ثمار الرمان الطائفي  (مجفف
 نوع المذيب ثمار الرمان الطائفي

 سعودي يمني

0.11 a±
 d
 3.32 0.07 a±

 f
 3.35

 
Water 

0.33 b±
 b
 7.34 0.16 a±

 cd
 9.22

 
Methanol 

0.20 b±
 c
 4.04 0.12 a±

 e
 4.71

 
Ethanol 

0.25 b±
 a
 9.18 0.62 a±

 a
 12.90

 
Acetone 

0.04 b±
 e
 0.75 0.13 a±

 g
 0.78

 
Ethyl acetate 

0.33 b±
 b
 7.01 0.38 a±

 d
 8.97

 
Methanol 50% 

0.70 b±
 b
 7.52 0.09 a±

 c
 9.62

 
Ethanol 50% 

0.38 b±
 a
 8.62 0.40 a±

 b
 10.39

 
Acetone 50% 

 (.n=3)االنحراف المعياري  ±الحسابي  المتوسط* 
 .((p≤0.05الحروف المتشابهة العلوية في نفس العمود يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية * 
 . ((p≤0.05الحروف المتشابهة السفلية في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية *  
 ، ميثانول4 ، اإليثايل أسيتات21 األسيتون ، 26 ، اإليثانول22 ، الميثانول87 الماء)معامل قطبية المذيبات *  

 (07‚0 ٪07 ، األسيتون02 ٪07 ، اإليثانول04‚0 07٪

 
يعتبر األفضل في  سيتونأن األ ،(Yasoubi et al., 2007)مع ما ذكر الدراسة  وتتفق نتائج

في  األكسدة مقدرة كحامض التانيك كمية مضادات كانتحيث  ،استخالص مضادات األكسدة من الرمان
وفي  ،٪22 يثانولوفي مستخلصات اإل ،٪21 وفي مستخلصات الميثانول ،٪20 األسيتونمستخلصات 

 .٪7‚2 خالت اإليثيلتخلصات ـوفي مس ،٪12مستخلصات الماء 
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 األكسدةتقدير نشاط مضادات 

وجود فرق معنوي بين ، ولوحظ األكسدةالمذيبات في استخالص مضادات  أفضل سيتوناأليعتبر 
ثمار الرمان الطائفي المزروع في المملكة العربية السعودية والمزروع في الجمهورية اليمنية من حيث 

تأثير تدرج القطبية للمذيبات على نشاط  (2) الجدوليبين و  .النسبة المئوية لنشاط مضادات األكسدة
 .ثمار الرمان الصنف الطائفي في  DPPHمئوية لتثبيط مركب  مقدرة كنسبةمضادات األكسدة 

 
تثبيط مركب )النسبة المئوية لنشاط مضادات األكسدة على المذيبات تأثير تدرج قطبية   .(2)جدول 

(DPPH في ثمار الرمان الطائفي. 

 نوع المذيب ثمار الرمان الطائفي
 سعودي يمني

0.73 b±
 f
 10.69 0.92 a±

 f
 14.46

 
Water 

0.37 b±
 c
 26.38 1.09 a±

 d
 31.11

 
Methanol 

0.36 b±
 e
 13.24 0.96 a±

 e
 19.81

 
Ethanol 

0.73 b±
 a
 36.21 0.56 a±

 a
 45.81

 
Acetone 

0.56 b±
 g
 3.28 0.21 a±

 g
 4.62

 
Ethyl acetate 

0.37 b±
 d
 23.45 0.76 a±

 d
 30.13

 
Methanol 50% 

0.56 b±
 b
 30.13 0.37 a±

 c
 38.76

 
Ethanol 50% 

0.76 b±
 b
 33.41 0.97 a±

 b
 44.23

 
Acetone 50% 

 (.n=3)االنحراف المعياري  ±المتوسط الحسابي * 
 .((p≤0.05الحروف المتشابهة العلوية في نفس العمود يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية * 
 . ((p≤0.05الحروف المتشابهة السفلية في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية *  
 ٪07 ، ميثانول4 ، اإليثايل أسيتات21 األسيتون ، 26 ، اإليثانول22 ، الميثانول87 الماء) معامل قطبية المذيبات*  

 (07‚0 ٪07 ، األسيتون02 ٪07 ، اإليثانول04‚0
 

في مستخلصات ثمار الرمان  ا  ويتضح من هذه النتائج أن نشاط مضادات األكسدة كان مرتفع
في مستخلصات ثمار الرمان ، 7‚02±24‚21 و 7‚04±60‚81 المستخلصة بمذيب األسيتون، حيث بلغت
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 ، حيث بلغتخالت اإليثيلأقل نشاط عند استخدام مذيب كان و  رتيب،على الت السعودي واليمني
 .رتيبعلى الت ،السعودي واليمني في مستخلصات ثمار الرمان ٪7‚04±2‚28 و٪ 7‚6±21‚42

 Negi)هذه الدراسة ما ذكر في ارتفاع نشاط مضادات االكسدة عند استخدام مذيب االسيتون  يؤيد

et al., 2003)  ،إذ بلغ هذاحيث وجد ارتفاع نشاط مضادات األكسدة في مستخلصات مذيب األسيتون 
 تاله ،)جم/حمض االسكوربيكميكرومول  1292) مل/ميكروجرام 07 كحمض أسكوربيك ا  مقدر نشاط ال

، جم/رومول حمض االسكوربيكميك 1221 حيث كان خالت اإليثيلنشاط مضادات األكسدة في مذيب 
 مستخلص الميثانول ومستخلص الماء  في جم/ميكرمول حمض االسكوربيك 442و  1298حين بلغ  في

 .على الترتيب

 ثمار الرمانالثبات الحراري لمستخلصات 
سعودي )لمستخلصات ثمار الرمان الطائفي  م°180لثبات الحراري عند ا( 2) الجدول يوضح

  .(جم مستخلص مجفف177/جم جاليك)يب األسيتون على كمية الفينوالت الكلية المستخلصة بمذ (ويمني
األولى العشر حيث انخفضت كمية الفينوالت الكلية في ثمار الرمان السعودي انخفاضا  معنويا  بعد الدقائق 

جم 177/جاليكجم  7‚61±11‚92 إلى جم مستخلص مجفف177/جم جاليك 7‚42±12‚97 من
جم  7‚76±7‚22 إلى 47 بعد الدقيقةوصلت و  ٪0‚02 بلغت انخفاض مستخلص مجفف وبنسبة

 .98‚22 بلغت وبنسبة انخفاضف جم مستخلص مجف 177/جاليك
 الدقائق أظهرت كمية الفينوالت الكلية في مستخلصات ثمار الرمان اليمني انخفاضا  معنويا  بعد

 7‚16±9‚12جفف إلى جم مستخلص م177/جم جاليك 7‚12±17‚72 من إذ انخفضت األولى العشر
جم 177/جم جاليك 7‚70ووصلت إلى  ٪8‚88 جم مستخلص مجفف وبنسبة انخفاض177/جم جاليك

 .٪98‚17 وبنسبة انخفاض 47بعد الدقيقة  مستخلص مجفف

في  دقيقة 47-27في الفترات بين المعامالت الحرارية  ةإحصائيلوحظ عدم وجود فروق معنوية 
 (دقيقة 47-27) م وجود فروق معنوية بين المعامالت الحراريةوكذلك عد. ثمار الرمان السعودي

-27) ولوحظ كذلك عدم وجد فروق معنوية بين المعامالت الحرارية . ثمار الرمان اليمني لمستخلصات
 .لمستخلصات ثمار الرمان اليمني مع السعودي( دقيقة 47
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 الرمان الطائفيستخلصة من ثمار لمضادات األكسدة الم م°181 عند الثبات الحراريتأثير  .(3)جدول 

 .(جم مستخلص مجفف111/جم جاليك)كمية الفينولت الكلية على 
 الزمن مستخلصات األسيتون 

(دقيقة)  سعودي يمني 

0.12 b ±
a
 10.02

 
0.62 a±

 a
12.90

 
0 

0.14 b ±
b
 9.13

 
0.41 a±

 b
 11.93

 
10 

0.41 b ±
c
 2.56

 
0.43 a±

 c
 4.29

 
20 

0.03 a ±
d
 0.82

 
0.09 a±

 d
 0.86

 
30 

0.07 a ±
e
 0.35

 
0.13 a±

 d
 0.51

 
40 

0.04 a ±
e
 0.26

 
0.02a±

 de
 0.29

 
50 

0.05 a ±
e
 0.19

 
0.04 a±

 e
 0.23

 
60 

 .(n=3)االنحراف المعياري ± المتوسط الحسابي * 
 .((p≤0.05في نفس العمود يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية  العلويةالحروف المتشابهة * 
 .((p≤0.05في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية  السفليةالحروف المتشابهة  *

 
في ثمار الرمان السعودي  DPPHانخفاض النسبة المئوية لتثبيط مركب  (6) الجدوليوضح و 

العشر بعد الدقائق  ٪7‚20±22‚22 إلى ٪7‚27±64‚71 حيث انخفضت من لمستخلصات األسيتون
 وبنسبة انخفاض ٪7‚04±2‚24 إلى دقيقة 47بعد وصلت ، بينما ٪20‚04 نخفاضبلغ االو  األولى
 DPPHبينما في مستخلصات ثمار الرمان اليمني وجد أن النسبة المئوية لتثبيط مركب  ،90٪‚79

 ٪29‚68 األولى وبنسبة انخفاض العشر الدقائق بعد ٪7‚62±24‚07 إلى٪ 7‚42±20‚08 انخفضت من
 .٪94‚04 وبنسبة انخفاض ٪7‚04±1‚29 دقيقة إلى 47 عدبوصلت بينما 

ة قيقد 27، و27، 17، 7 الفترات عند م°180 عند فروق معنوية بين المعامالت الحرارية توجدو 
فروق معنوية بين المعامالت الحرارية بالنسبة  ت، وكذلك وجد(واليمني السعودي) ي المصدرينف

 .لمستخلصات ثمار الرمان السعودي واليمني
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فعالية مستخلص قشور الرمان على  او قيمالذين ، ((Iqbal et al., 2008ولم تتفق نتائج الدراسة مع ما وجده 
ثباتية زيت دوار الشمس، تحت ظروف معجلة، وقدر الثبات الحراري لمستخلصات الميثانول عن طريق التخزين عند 

نشاط مضادات األكسدة على فترات تخزين مختلفة كما قدر في الدراسة  ،دقيقة 87م لمدة تزيد عن°180درجة حرارة 
وانخفضت ثباتية مستخلص ثمار الرمان بعد الدقيقة العشرين  87٪ بعد الدقيقة 44‚22ووجد  أن االنخفاض كان 

القشور بينما في هذه  ،((Iqbal et al.,2008ويعود ذلك إلى اختالف العينة حيث استخدمت في البحث الذي قام به 
 .تخدم ثمار الرمان كاملةالدراسة تم اس

 
بفترات مختلفة  الطائفي لمستخلصات ثمار الرمان (كنسبة مئوية)نشاط مضادات األكسدة  .(4)جدول 

 .م°181 من زمن التسخين عند

 الزمن مستخلصات األسيتون 
(دقيقة)  سعودي يمني 

0.62 b ±a
 37.58

 
0.20 a ±a

 46.01
 

0 

0.42 b ±b
 26.50

 
0.37a ±

b
 33.33

 
10 

0.36 b ±c
 3.85

 
0.36 a ±c

 11.62
 

20 
0.56 b ±d

 2.50
 

0.56 a ±d 
4.18

 
30 

0.56 b ±e
 1.35

 
0.56 a ±e 

2.79
 

40 

0.37 b ±e
 1.29

 
0.37 a ±e

 2.52
 

50 

0.56 b ±e
 1.29

 
0.56 a ±e

 2.26
 

60 

  (n=3)االنحراف المعياري  ±المتوسط الحسابي * 
 .((p≤0.05د يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية في نفس العمو  العلوية الحروف المتشابهة * 
 .((p≤0.05في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية  السفليةالحروف المتشابهة * 

 على ثباتية زيت فول الصويا ثمار الرمان مستخلص تأثيرتقدير 
 بار حمض الثايوباربيوتركلقيم اخت Astronomical Unit (AU) وجد أن وحدة االمتصاص

Thiobarbituric Acid Test (TBA)  يوم في المعاملة المضاف إليها مستخلصات ثمار الرمان  12بعد
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 AU 7‚722±7‚498 و AU 7‚71±7‚068 و AU 7‚722±7‚876 السعودي بمذيب األسيتون بلغت
400‚7±1‚7 AU زيت فول كجم 177/ملجم مستخلص مجفف 1777و  877، 677، 277 بالتراكيز

 AU 7‚77±7‚726 للمعاملة الضابطة عند زمن صفرTBA بينما بلغت قيم . بيرتلى التع الصويا
ينما في المعاملة المضاف إليها مضاد األكسدة يوم، ب 12بعد  AU 7‚71±7‚902وصلت إلى و 

 .(0 الجدول) يوم 12 بعد AU 7‚72±7‚429 االصطناعي كانت

 و  7AU‚72±7‚081 و AU 7‚76±7‚829 م كانتيو  12 بعد TBAأظهرت النتائج أن قيم 
020‚7±72‚7± AU  7‚71±7‚409و AU لجم مستخلص م 1777و  877، 677، 277ز بالتراكي

 مع المعاملة الضابطة حيث ارتفعت منرتيب مقارنة على الت اجم زيت فول الصويك/فرمان يمني مجف
726‚7±77‚7AU  7‚71±7‚902 زمن صفر إلىالفي AU قيم  كانت بينما. يوم 12 بعدTBA  للمعاملة

كجم زيت فول الصويا /ملجم 277 بتركيز BHTاد األكسدة االصطناعي المضاف إليها مض
429‚7±72‚7 AU يوم 12 بعد. 

فروق إال أنه لم توجد  ،وجود فروق معنوية بين جميع المعامالت وبين العينة الضابطة وتبين
ت الرمان المزروع في السعودية واليمن، كما لوحظ عدم معنوية بين التراكيز المتشابهة في كل من عينا

وبين المعاملة  ((BHTوجود فروق معنوية بين المعاملة المضاف إليها مضاد األكسدة االصطناعي 
 /ملجم مستخلص مجفف 1777 عند تركيز (سعودي ويمني)المضاف إليها مستخلص ثمار الرمان كاملة 

عند  (السعودي)لمضاف إليها مستخلصات الثمار الرمان كاملة وبين المعاملة ا ،كجم زيت فول الصويا
 .كجم زيت فول الصويا/ملجم 877 تركيز
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ر و ى أن لمستخلص قشحيث أشار إل(El-Anany, 2007)  ما توصل إليه مع نتائج الدراسة اختلفت        
أظهرت حيث  الشمس أثناء عملية القلي العميق، دوارالرمان دورا  في تعزيز االستقرار لألكسدة في زيت 

 االصطناعيمضاد األكسدة مقارنة مع أفضل  تكجم كان /ملجم 877و  477، 677 كيزاتر الالنتائج أن 
(BHT) كجم /ملجم 277 بتركيز المضاف بتركيز. 

كمية من حيث  األفضل سيتوناألمذيب من الدراسة أن ائج المتحصل عليها وقد أوضحت النت
ا في موكذلك ارتفاعه ،(السعودي واليمني)الرمان  ثمار المستخلصة من األكسدةنشاط مضادات و الفينوالت 

و أالرمان سواء يمني لثمار  سيتوناألمستخلصات  أبدتكما  . عينات الرمان السعودي عن اليمني
 1777و  877، 677، 277 تراكيزكما لوحظ أن استخدام . م°180 للحرارة أقلة سعودي مقاوم

مقارنة  أقلكانت من األكسدة  فول الصويا حماية زيتلالرمان الطائفي  ثمارمن مستخلصات كجم /ملجم
 .االصطناعي األكسدةمع مضاد 
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ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the content, activity and stability of the total phenols 

from the whole fruit of both Saudi and Yemeni pomegranate, mainly the TaifI type. This was achieved by 

studying the effect of the different polarity for the extraction solvents on the proportion of extraction and total 

content of total phenols and activity of antioxidant compounds. The different extraction solvents (methanol, 

ethanol, acetone, water, ethyl acetate, acetone 50%, ethanol 50%, and methanol 50%) were tested and the most 

suitable solvent was utilized. Heat stability of whole fruit was tested using oven temperature of 185ºC.  In 

addition, the effect of the total phenols extracted from whole fruit on the protection of soybean oil against lipid 

oxidation was evaluated by Thiobarbituric Acid Test (TBA). The results showed that significantly (p≤0.05) the 

highest phenols content and antioxidant activity were found when acetone solvent was used compared with the 

other solvents, and were more in pomegranates fruits grown in Saudi Arabia than in those grown in Yemen. The 

results also showed that heat stability of whole fruit extract of the Saudi pomegranate was better than that of 

Yemeni pomegranate. The concentrations of 200, 400, 800, and 1000 ppm of pomegranate fruits extract using 

acetone solution had shown less protection against lipid oxidation of soybean oil than synthetic anti-oxidation 

Butylated Hydroxytoluene (BHT). 

 


