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 در پایداری اکسیداتیً ريغه سًیا ریشٍ ریًاسبزرسی وقش عصارٌ 

 

 مزضیٍ رحیمی، الىاس میالوی، محمدرضا جلیلًود

 
1-

 
 داوشگاٌ آساد اسالمی، ياحد قًچان، گزيٌ صىایع غذایی، قًچان، ایزان

2-
 

 ایزانداوشگاٌ فزديسی، جُاد داوشگاَی، گزيٌ پژيَشی فزآيری مًاد غذایی، مشُد، 

3-
 

 داوشگاٌ علًم پششکی ي خدمات بُداشتی ي درماوی، خزاسان شمالی، بجىًرد، ایزان

 
حايي اسیذ  محصًالت اکسیذاتیً استخزیة جلًگیزي یا تاخیز مىظًر تٍ  کشًرَا، اس تسیاري در

 ، تًتیالت(BHA) تًتیل  َیذريکسی آویشيل  وظیز َاي سىتشي اکسیذان آوتی ،َاي چزب غیز اشثاع

 افشيدویػىًان  اي تٍ گستزدٌ کارتزد (TBHQ) تًتیل َیذريکیىًن، تزت ي  (BHT) تًلًئه َیذريکسی

 تاال، مًرد کارآیی ي ثثات دلیل تٍ ي تًدٌ دستزس در ي سىتشي ارسان اکسیذاوُاي آوتی .داروذ غذائی َاي

افشيدوی َاي  سایز َماوىذ سىتشي، اکسیذان َاي اس آوتی استفادٌ اخیز سال َاي گزفتٍ اوذ. در قزار تًجٍ

 صًرت تحقیقات تیشتز امزيسٌ .است شذٌ آوُا محذيد سزطان سایی ي احتمالی سمیت دلیل تٍ  شیمیایی،

 ي میکزيتی حیًاوی، مىاتغ گیاَی، اس خطز تذين ي جذیذ اکسیذان َاي آوتی اس تزاستفادٌ سمیىٍ ایه در گزفتٍ

 یافتٍ اوذ. تمزکش غذایی،

َذف اس ایه پژيَش تزرسی وقش ػصارٌ ریشٍ ریًاس در جلًگیزي اس اکسیذاسیًن ريغه سًیا 

طثق تحقیق پیشیه، تزکیثات آوتی اکسیذاوی استخزاج شذٌ اس ریشٍ ریًاس تا استفادٌ اس امًاج فزاصًت  تًد.

تز پایٍ تیمار تُیىٍ، تا َذف ارسیاتی اػذاد پزاکسیذ ي تیًتارتیتًریک اسیذ ي اکسیذاسیًن ريغه، در در سٍ 

ذ؛ سپس وتایج حاصل تا ، تٍ فزمًالسیًن ريغه سًیاي خام افشيدٌ گزدی ppm 022ي  022، 022سطح 

 مقایسٍ شذوذ. ppm 022در سطح  BHTيBHA وتایج آوتی اکسیذان َاي شیمیایی 

وتایج تذست آمذٌ وشان داد؛ ػصارٌ متاوًلی تًاوایی جلًگیزي اس تًلیذ محصًالت ايلیٍ ي ثاوًیٍ در 

سىتشي  داشت کٍ تیشتز اس آوتی اکسیذان َاي  022ppmي 022ريغه سًیاي خام را در سطح غلظت 

BHA يBHT  تًد. تىاتزایه ػصارٌ ریشٍ ریًاس می تًاوذ تٍ ػىًان آوتی اکسیذان طثیؼی ػمل ومًدٌ ي

 .پس اس آسمایش َاي تکمیلی تٍ مًاد غذایی افشيدٌ گزدد

 اوذیس تیًتارتیتًریک کلمات کلیذي: اکسیذاسیًن، ريغه سًیا، ریشٍ ریًاس، اوذیس پزاکسیذ،

 )e_milani@yahoo.com( گاَی خزاسان رضًي*الىاس میالوی، مذیز پژيَشی جُاد داوش
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