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و زنجبیل در پایداری اکسیداتیو روغن  زردچوبهدو عصاره  افزایی همبررسی اثر  

 بزرک
 

  2عاطفه سیاری ،1سیده زهرا سیدالنگی
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 آزادشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه غذایی صنایع و علوم ارشد کارشناسی 2

 

 چکیده

. بو و باشد می Zingiber Officinale Roscoبا نام علمی  Zingiberaceae ی خانوادهاز  چندسالهگیاه زنجبیل گیاهی 

فراری است که سه درصد وزن زنجبیل تازه را  های روغنطعم خاص زنجبیل ناشی از مخلوط زینگرون، شوگوال ها، جینجرول و 

ب شرقی آسیا بوده و از خانواده زنجبیل است. در بومی منطقه جنو  Curcuma. گیاه زردچوبه با نام علمیدهند میتشکیل 

 ی عصارهتوسط حالل اتانول استخراج گردید. مقدار ترکیبات فنولی  وری غوطهاین پژوهش عصاره زردچوبه و زنجبیل به روش 

ین توسط روش فولین سیوکالته محاسبه گردید که نتایج نشان داد زنجبیل دارای بیشتر ها آنزردچوبه، زنجبیل و مخلوط 

 اکسیدانی آنتیزردچوبه قرار دارد سپس خاصیت  درنهایتزردچوبه و  -مخلوط زنجبیل ازآن پسترکیبات فنولی بوده و 

 (III) آهن احیاکنندگیو  DPPHزنجبیل توسط دو روش مهار رادیکال آزاد  -زردچوبه، زنجبیل، مخلوط زردچوبه های عصاره

بیشترین فعالیت  DPPHایسه گردید نتایج نشان داد که در روش مق BHTسنتزی  اکسیدان آنتیو با  شده بررسی

زردچوبه و عصاره  -، عصاره زنجبیل، عصاره مخلوط زنجبیلBHTسنتزی  اکسیدان آنتیبه ترتیب مربوط به  اکسیدانی آنتی

عصاره زنجبیل و زردچوبه،  -، عصاره مخلوط زنجبیلBHTسنتزی اکسیدان آنتی(III) آهن احیاکنندگیو در  شدبا میزردچوبه 

 –زردچوبه، زنجبیل، مخلوط زردچوبه  های عصاره درنهایترا نشان دادند  اکسیدانی آنتیعصاره زردچوبه بیشترین فعالیت 

توسط روش رنسمیت مقایسه گردید که نتایج نشان داد به  BHTسنتزی اکسیدان آنتیزنجبیل به روغن بزرک اضافه شده و با 

زنجبیل، عصاره زنجبیل  –، عصاره مخلوط زردچوبه BHTسنتزی اکسیدان آنتیی روغن مربوط به ترتیب بیشترین زمان پایدار

 . باشد می BHTسنتزی  اکسیدان آنتیزنجبیل قابل مقایسه با  - زردچوبهو عصاره مخلوط  باشد میزردچوبه  ی عصارهو 
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