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بهداشت مواد غذایی

ویژگیهای آنتیاکسیدانی عصاره متانولی پوست انار واریته رباب ( Punica granatum var.
)Rabbab
3

عنایت بریزی ،1سید شهرام شکرفروش ،*2سعید حسینزاده

 .1دانشجوی دکترای بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ایران
 .2استاد گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ایران
 .3دانشيار گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شيراز ،ایران
*

نویسنده مسئول مکاتباتshekar@shirazu.ac.ir :

(دریافت مقاله 93/9/11:پذیرش نهایی)92/7/22 :

چکیده
گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنولی هستند که مهمترین آنتیاکسیدانهای طبیعی به شمار میآیند .اخیراً مطالعات متعددی روی منابع
طبیعی بهمنظور یافتن منابع غنی از آنتیاکسیدانها و نقش مصرف این ترکیبات در محافظت بدن در برابر صدمات ناشی از استرس
اکسیداتیو انجام شده است .این تحقیق به منظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولی پوست
انار واریته رباب به عنوان جایگزین آنتیاکسیدانهای سنتزی انجام شده است .در این مطالعه ،ترکیبات ترکیبات فالونوئیدی،
آنتوسیانیدی و قدرت احیاءکنندگی اندازهگیری شد .در نهایت فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه در غلظتهای مختلف با استفاده از
روش مهار رادیکال  DPPHاندازهگیری گردید .نتایج بهدست آمده نشان دادند که میزان ترکیبات فنولی ،فالونوئیدی و آنتوسیانیدی
موجود در عصاره پوست انار به ترتیب  21/33 mg CE/gr ،07/83 mgTAE/grو  136/66 mMOL/100mLمیباشد .مطالعه اثر
آنتیاکسیدانی نشان داد که عصاره متانولی پوست انار ( ،)677 mg/kgاکسیداسیون لینولئیک اسید را به میزان  88/61درصد مهار
مینماید .با افزایش غلظت ترکیبات فنولی عصاره ویژگی ضد رادیکالی آن افزایش پیدا کرده و همبستگی معنیداری بین ویژگی ضد
رادیکالی و قدرت احیاءکنندگی عصاره متانولی پوست انار وجود دارد .نتایج نشان داد عصاره متانولی پوست انار سرشار از ترکیبات
فنولی بوده و خاصیت آنتیاکسیدانی باالیی دارد .بنابراین میتوان از این منبع گیاهی حاوی ترکیبات آنتیاکسیدان به عنوان نگهدارنده
در صنایع غذایی استفاده کرد.
واژههای کلیدی :ترکیبات فنولی ،عصاره پوست انار ،فعالیت آنتیاکسیدانی
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آنتیاکسیدانی عصاره متانولی پوست انار واریته رباب...
ویژگیهای 

بریزی و همکاران

( ،)Gallotanninsشایعترین جزء موجود در بخشهای

مقدمه
انار ( )Punica granatumیکی از قدیمیترین

مختلف انار میباشند و این در حالی است که تاننهای

ميوههای خوراکی است که در مناطق گرمسيری و نيمه

فشرده ( ،)Condenced tanninsبهندرت در این گياه

گرمسيری میروید .ایران یکی از مهمترین توليدکنندگان

یافت میشوند ( Tanaka et al., 1986; Wang et al.,

و صادرکنندگان انار در جهان است .توليد کلی این ميوه

 .)2004فالونوئيدهای جداسازی شده از انار شامل

در سال  2002در ایران به  170هزار تن رسيد .در

فالونها ،فالونولها ،آنتوسيانينها و فالوان  -3-ال

حدود  710واریته انار اعم از انارهای اهلی ،وحشی و

است .رنگهای براق پریکارپ و آب انار به

زینتی در اقصی نقاط کشور شناسایی گردیده است که از

آنتوسيانيدین و فالوان -3-ال مربوط است که ميزان آن

این تعداد  700نوع آن از ارقام اهلی هستند .مهمترین

با زمان رسيدن کاهش یا افزایش مییابد .دو گروه کلی

ارقام تجاری انار که بيش از  92درصد صادرات را

از ترکيبات آلکالوئيدی در انار گزارش شده است:

شامل میشود عبارتند از :ملس ساوه ،شيشهکپ

پيپریدینها و پيروليدینها .پيپریدینها دارای اسکلت

فردوس ،خزربردسکن ،رباب نیریز ،نادری بادرود،

شش حلقهای و پيروليدینها دارای اسکلت پنج حلقهای

ملس یزدی ،قجاق قم ،اردستانی مهوالت و بجستانی که

هستند .دانه انار غنی از اسيدهای چرب غير اشباع مانند

مهمترین خصوصيات این ارقام عبارت است از پوست

اسيدهای پونيسيک ،لينولئيک ،اولئيک ،پالميتيک،

قرمز و نسبتاً کلفت ،دانه قرمز و مزه ملس تا شيرین

استئاریک و لينولنيک هستند که ميزان کلی آنها به

( .)Anonymous, 2010بخشهای مختلف انار (پوست،

 12/21درصد وزن دانهها میرسد ( Wang et al.,

دانه ،گل و آب انار) دارای ترکيبات با ارزشی با خواص

.)1999

آنتیاکسيدانی ،ضدميکروبی ،ضدسرطانی و ضدالتهابی

پلیفنلها آنتیاکسيدانهای بسيار قوی هستند و

هستند ( Eghdami et al., 2010; Drogoudi and

میتوانند رادیکالهای آزاد را خنثی نموده و اثرات

 .)Tsipouridis, 2005گزارشات زیادی مبنی بر فعاليت

سيتوتوکسيک این عوامل مهاجم را خنثی نمایند و نقش

آنتیاکسيدانی قوی عصاره قسمتهای مختلف انار ارائه

مهمی در سالمتی انسان دارند .شواهد اپيدميولوژیکی،

شده است .در بين اجزای مختلف ،عصاره پوست انار،

بيانگر ارتباط منفی بين مصرف غذا و نوشيدنیهای غنی

دارای بيشترین فعاليت آنتیاکسيدانی در شرایط

از ترکيبات فنوليک و شيوع بيماریهای قلبی و عروقی

آزمایشگاهی است که با ميزان باالی ترکيبات فنولی

میباشد .از این رو در سالهای اخير ،عالقه زیادی به

موجود در این بخش همبستگی دارد ( Wenjoun et al.,

مطالعه بر روی منابع طبيعی به منظور یافتن منابع غنی از

 .)2010این ترکيبات پلیفنولی شامل تاننها،

آنتیاکسيدانها و نقش مصرف این ترکيبات در

فالونوئيدها ،آلکالوئيدها ،اسيدهای آلی و غيره میباشند.

محافظت بدن در برابر صدمات ناشی از استرس

تاننهای قابل هيدروليز با ساختارهای مختلفی از جمله

اکسيداتيو به وجود آمده است ( ;Zheng et al., 2001

االگیتاننها
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()Ellagitannins

و

گالوتاننها

Karakaya et al., 2001; Stoclet et al., 2004; Osawa,
.)1999

بهداشت مواد غذایی

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی و نشان دادن ميزان
ترکيبات فنوليک عصاره متانولی پوست انار واریته
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 -اندازهگیری میزان ترکیبات فنولی (

Total phenolic

)compound

رباب ،ظرفيت آنتیاکسيدانی آن و همچنين توانایی

ابتدا محلول  10درصد از پودر عصاره در آب مقطر

خنثیسازی رادیکالهای آزاد توسط عصاره متانولی

تهيه و یک ميلیليتر از آن با  0/2ميلیليتر معرف تازه

پوست انار میباشد.

فولين سيوکالتائو و  2/2ميلیليتر کربناتسدیم 20
درصد مخلوط و حجم نهایی مخلوط به کمک آب

مواد و روشها

دیونيزه به  7ميلیليتر رسانده شد .سپس جذب نوری آن

 -عصارهگیری از پوست انار

توسط اسپکتروفتومتر ()Jenway 6305 UV/Vis, UK

انار واریته رباب از یکی از باغات منطقه قصردشت

در طول موج  722نانومتر اندازهگيری شد .از

شيراز تهيه شد .سپس پوست آن جدا شد ،و به قطعات

غلظتهای مختلف تانيک اسيد بهمنظور رسم منحنی

کوچک تقسيم و در آون  20درجه سلسيوس تا رسيدن

استاندارد و ارزیابی غلظت ترکيبات فنولی استفاده شد.

به وزن ثابت خشک شد .سپس با آسياب پودر گردید.

نتایج بهصورت ميزان معادل تانيک اسيد با عصاره

پودر حاصله به نسبت یک به بيست (وزن/حجم) در

(ميلیگرم درگرم) ارزیابی شد

.)Iqbal

متانول  91درصد ریخته شد و روی هيتر مگنتدار

آناليز سه بار تکرار شد و نتيجه بهصورت ميانگين

گذاشته و بهمدت چهار ساعت در دمای  20درجه

گزارش گردید.

سلسيوس با سرعت  200دور در دقيقه مخلوط شد.

 -اندازهگیری میزان ترکیبات فالونوئیدی عصاره متانولی

بهمنظور اطمينان از عصارهگيری مناسب ،مخلوط حاصله

پوست انار ()Total flavonid content

(et al., 2008

بهمدت یک شبانهروز در دمای اتاق نگهداری شد ،و

مقدار  0/1ميلیليتر از محلول  10درصد عصاره

پس از فيلتر شدن ،بهمنظور خروج حالل ،در تبخيرکننده

پوست انار با  0/3ميلیليتر آب مقطر و  0/03ميلیليتر

دوار مجهز به پمپ خالء ( Heidolph LABRTA

نيتریت سدیم  2درصد مخلوط شد و بعد از  2دقيقه

 )4000- Efficient, Germanyبا دمای  00درجه

نگهداری در دمای  22درجه سلسيوس 0/03 ،ميلیليتر

سلسيوس قرار گرفت .پس از تغليظسازی و خروج

کلرید آلومينيوم  10درصد به آن اضافه و بعد از گذشت

حالل ،محلول بهدست آمده با دستگاه فریز درایر

 2دقيقه  0/2ميلیليتر هيدروکسيدسدیم  1ميلیموالر به

( )Zibrus Technology Vaco 5, Germanyخشک و

آن اضافه گردید .در نهایت حجم مخلوط حاصله

تا زمان استفاده در دمای  -20درجه سلسيوس نگهداری

بهوسيله آب مقطر به  1ميلیليتر رسيد .جذب نوری آن

شد.

در طول موج  210نانومتر خوانده شد .کاتکين بهعنوان
استاندارد به کار رفت و نتایج حاصله به صورت ميزان
کاتکين با عصاره (ميلیگرم در گرم) ارزیابی گردید
(.)Eghdami et al., 2011
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آنتیاکسیدانی عصاره متانولی پوست انار واریته رباب...
ویژگیهای 

 اندازهگیری میزان ترکیبات آنتوسیانینی عصاره متانولیپوست انار

()Total anthocyanin content

مقدار  200ميکروليتر از محلول  10درصد عصاره

بریزی و همکاران

-100

× =100درصد مهار

 -تعیین ویژگی ضدرادیکالی عصاره متانولی پوست انار

پوست انار بهوسيله  2ميلیليتر محلول  1درصد کلرید

بهمنظور بررسی خاصيت آنتیاکسيدانی از روش به

هيدروژن در متانول ( 1به  )99رقيق شد و بهمدت 20

داماندازی رادیکال آزاد  2و  2دیفنيل -1-پيکریل

ساعت در تاریکی نگهداری شد .سپس جذب نوری

هيدرازیل ( )2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylاستفاده

مخلوط توسط اسپکتوفتومتر در طول موج  230نانومتر

شد .تغيير رنگ بهروش اسپکتروفتومتری اندازهگيری

قرائت شد .نتایج براساس ميلی مول سيانيدین-3 -

شد .غلظتهای مختلف ( 200 ،220 ،100 ،20و 1000

گلوکوزید در  100ميلی ليتر عصاره بيان شد

ميلیگرم در کيلوگرم) از عصاره پوست انار تهيه شد.

(.)Drogoudi and Tsipouridis, 2005

مقدار  0/1ميلیليتر از عصاره حاصله با  3/9ميلیليتر از

 -تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره پوست انار در

محلول  DPPHدر متانول ( 0/02گرم در ليتر) کامالً

سیستم لینولئیک اسید

مخلوط شد و بهمدت  20دقيقه در حمام آب  22درجه

امولسيون لينولئيک اسيد با افزودن  0/2000گرم

سلسيوس نگهداری گردید .جذب نوری نمونه در طول

لينولئيک اسيد و  0/2000گرم توئين  20به  20ميلیليتر

موج  212نانومتر توسط اسپکتروفتومتر اندازهگيری شد.

بافر فسفات پتاسيم  0/02موالر ( )pH=7/0تهيه شد0/2 .

نمونههای کنترل شامل  0/1ميلیليتر آب دیونيزه و 3/9

ميلیليتر از عصاره پوست انار ( ،)2 mg/mlبا 2/2

ميلیليتر از محلول  DPPHدر متانول و نمونه شاهد

ميلیليتر امولسيون لينولئيک اسيد و  2/3ميلیليتر بافر

شامل  0ميلیليتر متانول بود (.)Wenjuan et al., 2010

فسفاتپتاسيم  0/2موالر ( )pH= 7همگن شده و

 -اندازهگیری قدرت احیاءکنندگی

بهمدت پانزده دقيقه در دمای  37درجه سلسيوس در

بهمنظور بررسی قدرت احياءکنندگی ،از روش ارائه

تاریکی گرمخانهگذاری شد .ميزان اکسيداسيون بهروش

شده توسط جایاپراکاشا و همکاران استفاده شد .ميزان

تيوسيانات آمونيوم اندازهگيری شد .ترکيبات 0/7

 20تا  220ميکروگرم از عصاره  10درصد پوست انار را

ميلیليتر اتانول  72درصد 0/1 ،ميلیليتر تيوسيانات

با  2/2ميلیليتر بافر فسفات ()200 μm ،pH: 1/1

آمونيوم  30درصد 0/1 ،ميلیليتر از عصاره پوست انار و

مخلوط کرده و  2/2ميلیليتر فروسيانيد پتاسيم یک

 0/1ميلیليتر کلرید فروس  0/02موالر بهترتيب اضافه

درصد (وزن/حجم) به آن اضافه کرده و در دمای 20

شده و پس از سه دقيقه هم زدن ،جذب نوری مخلوط

درجه سلسيوس بهمدت  20دقيقه گرمخانهگذاری شد.

حاصله در طول موج  200نانومتر قرائت شد و درصد

پس از گرمخانهگذاری 2/2 ،ميلیليتر تریکلرواستيک

مهار اکسيداسيون لينولئيک اسيد بهصورت زیر محاسبه

اسيد  10درصد به آن اضافه و به مدت  10دقيقه با دور

گردید (.)Iqbal et al., 2008

 9700 gسانتریفيوژ شد 2/2 .ميلیليتر از مایع رویی را با
 2/2ميلیليتر آب مقطر و  0/2ميلیليتر کلرید فریک 0/1
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درصد مخلوط کرده و جذب نوری محلول حاصله در

تفاوت آماری معنیداری وجود داشت (.)P >0/02

طول موج  700نانومتر خوانده شد ( Jayaprakasha et

درصد فعاليت به داماندازی رادیکال  ،DPPHدر

.)al., 2001

غلظتهای  300 ،120 ،72 ،37/2و  100 mg/kgعصاره

 -تجزیه و تحلیل آزمون آماری

پوست انار بهترتيب ،20/91 ±1/00 ،11/19 ±0/19

برای تجزیه دادهها از نرمافزار آماری  SPSSنسخه

 00/20 ±2/32 ،22/00 ±2/01و  09/ 11 ±1/32بود .با

 11استفاده شد .برای مقایسه نتایج از آزمون آناليز

افزایش غلظت عصاره متانولی پوست انار تا mg/kg

واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد .همچنين به

 ،300افزایش شدیدی در فعاليت به داماندازی رادیکال

منظور تعيين ارتباط دو متغير ،از ضریب همبستگی

آزاد عصاره پوست انار مشاهده شد ولی با بيشتر شدن

پيرسون استفاده شد.

غلظت ،این فعاليت اندکی کاهش یافت.
نتایج مربوط به ویژگی ضد رادیکالی و قدرت

یافتهها

احياءکنندگی عصاره متانولی پوست انار واریته رباب در

مطالعه اثر آنتیاکسيدانی در سيستم لينولئيک اسيد

نمودار ( )2نشان داده شده است .با افزایش غلظت

نشان داد که عصاره متانولی پوست انار واریته رباب،

ترکيبات فنولی عصاره متانولی پوست انار ویژگی ضد

اکسيداسيون لينولئيک اسيد را به ميزان  09/11درصد

رادیکالی آن افزایش پيدا کرده است .ضریب همبستگی

مهار مینماید .توانایی به داماندازی رادیکال  2و 2دی

بين ویژگی ضدرادیکالی و قدرت احياءکنندگی عصاره

فنيل -1 -پيکریل هيدرازیل ( ،)DPPHدر نمودار ()1

متانولی پوست انار  0/09بود ( .)P >0/01نتایج نشان

نشان داده شده است .نتایج حاصله نشان داد که فعاليت

داد که فعاليت آنتیاکسيدانی عصاره متانولی پوست انار

آنتیاکسيدانی عصاره پوست انار با افزایش غلظت،

با افزایش غلظت ،افزایش مییابد (.)P >0/02

افزایش مییابد .بين غلظتهای مختلف عصاره پوست
انار ( 37/2تا  )100 mg/kgاز نظر فعاليت آنتیاکسيدانی

نمودار ( -)1تأثير غلظتهای مختلف عصاره پوست انار واریته رباب
بر به داماندازی رادیکال  .DPPHحروف غيرمشابه نشانگر تفاوت
آماری میباشد

).(p< 0.05
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نمودار ( -)2تأثير غلظتهای مختلف عصاره متانولی پوست انار واریته رباب بر به داماندازی رادیکال
 ،DPPHميزان ترکيبات فنولی و قدرت احياءکنندگی آن

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه خواص آنتیاکسيدانی عصاره متانولی

اتانولی پوست انار  200/90±0/21 mg/gگزارش شد
(.)Zhang et al., 2011

پوست انار واریته رباب با استفاده از چند روش مختلف

اسيدهای فنولی ،فالونوئيدها و ترکيبات آنتوسيانينی

مورد ارزیابی قرار گرفت .عصاره متانولی پوست انار

موجود در پوست انار سبب ایجاد خاصيت

سرشار از ترکيبات فنولی میباشد که این مقدار از سایر

آنتیاکسيدانی در این ترکيب میشوند ( Pavlina et al.,

ميوهها بيشتر است .ترکيبات فنولی مهمترین عامل

 .)2005ميزان خاصيت آنتیاکسيدانی عصاره متانولی

تعيينکننده خاصيت آنتیاکسيدانی مواد غذایی هستند و

پوست انار در مطالعه حاضر 09/11 ،گزارش شد .در

بهعنوان منبعی طبيعی برای ترکيبات آنتیاکسيدانی

مطالعه دیگر خاصيت آنتیاکسيدانی عصاره متانولی،

محسوب میشوند ( Eghdami and Eradatmand-asli,

اتانولی و آبی انار را بهترتيب  09/23 ،92/19و 02/11

 .)2010در این تحقيق ميزان ترکيبات فنولی،

گزارش نمودهاند (.)Iqbal et al., 2008

فالونوئيدی و آنتوسيانيدی موجود در عصاره انار

محققين متانول را بهعنوان حالل مناسبی جهت

بهترتيب  21/33 mg CE/g ،70/03 mg TAE/gو

استخراج ترکيبات آنتیاکسيدانی انار پيشنهاد نمودهاند و

 131/11 mmol/100 mlمحاسبه گردید .در مطالعات

اظهار داشتند که عصارههای بهدست آمده از حاللهای

دیگر که روی عصاره متانولی پوست انار صورت گرفته

با راندمان استخراج باال ،خاصيت آنتیاکسيدانی بيشتری

است ميزان ترکيبات فنولی عصاره متانولی پوست انار را

از خود نشان میدهند .همچنين این محققين بيان نمودند

 220/2 mg/gو ميزان فالونوئيدها 10/1 mg CE/g

که خاصيت آنتیاکسيدانی عصارههای استخراج شده با

بهدست آمد (Cam and Hisil, 2010؛) درحالیکه در

حاللهای قطبیتر ،بيشتر از حاللهای غيرقطبی یا با

مطالعهای دیگر ميزان ترکيبات فنولی موجود در عصاره

قطبيت کمتر است ( .)Iqbal et al., 2008یکی دیگر از
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بهداشت مواد غذایی

روشهای مناسب برای ارزیابی خاصيت آنتیاکسيدانی

وجود مقادیر باالی ترکيبات فنولی در پوست انار و

ترکيبات مختلف ،انجام آزمایش به داماندازی رادیکال

مقرون بهصرفه بودن استفاده از آن از نظر اقتصادی

 DPPHاست .در تحقيق حاضر مشخص شد که عصاره

باتوجه به این که ایران یکی از بزرگترین توليدکنندگان

متانولی پوست انار دارای خاصيت به داماندازی رادیکال

انار در دنيا میباشد ،انار را بهعنوان یک نگهدارنده

آزاد  DPPHاست و این خصوصيت با افزایش غلظت

طبيعی جهت نگهداری مواد غذایی مستعد فساد

عصاره افزایش یافت که این نتيجه با نتایج حاصله از

اکسيداتيو مطرح میسازد.

مطالعات دیگران منطبق بود ( Vaithiyanathan et al.,

 .)2011بين فعاليت آنتیاکسيدانی برگ انار و ميزان

سپاسگزاری

ترکيبات فنولی ،فالونوئيدی و آنتوسيانينی آن همبستگی

بدینوسيله از قطب علمی مواد ضدميکروبی طبيعی

مثبت وجود دارد (.)Adhami and Mukhtar, 2006

()Natural Antimicrobials Centre of Excellence

یافتههای بهدست آمده نشان میدهد با افزایش غلظت

دانشگاه شيراز بهخاطر حمایت از این پروژه قدردانی

عصاره انار تا حد  ،22 ppmافزایش شدیدی در

مینمایيم.

خاصيت به داماندازی رادیکال آزاد مشاهده میشود .اما
با بيشتر شدن غلظت ،روند فعاليت به داماندازی کندتر
میشود ( .)Negi and Jayaprakasha, 2003خاصيت
به داماندازی رادیکال آزاد عصاره انار احتماالً بهدليل
توانایی هيدروژندهی گروههای هيدروکسيلی ترکيبات
فنولی موجود در این عصاره است .افزونبر آن ،ترکيبات
آنتیاکسيدان قادر به متوقف نمودن چرخه رادیکال آزاد
در روند اکسيداسيون هستند .بنابراین یک محصول
نهایی پایدار طی روند اکسيداسيون چربیها توليد کرده
که دیگر شروعکننده و گسترشدهنده روند اکسيداسيون
چربیها نخواهد بود (.)Sherwin, 1998
نتایج این تحقيق نشان داد که عصاره متانولی پوست
انار واریته رباب حاوی مقادیر باالی ترکيبات
آنتیاکسيدانی است که میتوان از آن بهعنوان نگهدارنده
در مواد غذایی مستعد فساد اکسيداتيو استفاده کرد.
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Abstract
Plants are riched by phenolic compounds and considered as the main natural antioxidants. Many efforts
have been recently made to clarify the source of natural antioxidants and their roles to protect from
oxidative stress injuries. The present study was aimed to qualify the phenolic compounds of pomegranate
peel extract (PPE) of Rabbab variety and their antioxidant effect to substitute the synthetic compounds.
Folin- Ciocalteu method was employed to investigate phenolic compound, while, spectrophotometery is
used to measure flavonoid, antocyanin and oxidative ability. The antioxidant activity of different
concentration of PPE was measured using DPPH. Results showed the concentrations of 70.83 mg TAE/g,
21.33 mg CE/g and 136.66 mmol/100 mL corresponding to the phenolic, flavonoid and antocyanin
compounds, respectively. The antioxidant effect by linoleic system has shown to inhibit 89.61% of
linoleic oxidation in the methanolic extract of PPE. Increasing the concentration of phenolic compound
was simultaneous to raise its effect and a significant correlation between the antiradical activity and its
reduction ability in the methanolic extract. The current results revealed the antioxidant activity of
methanolic extract of Rabbab variety PPE and thus are recommended to apply in food industries.
Keywords: Antioxidant activity, Phenolic compounds, Pomegranate peel extract
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