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تقييم صبغات األنثوسيانين المستخلصة من الكرنب األحمر واستخدامها كمضاد لألكسدة وملون  

 طبيعي لألغذية

]31[ 
 1لبنى عبد الفتاح هريدى - 1عالء عزوز - 1عفت مهدى رزق

 مصر –جيزة  -مركز البحوث الزراعية   -معهد بحوث تكنولوجيا األغذية  -1

 

 زــالموجـ

 

ة بهتت ا ا تت صبغ تتتب  ه أجريتته هتتلد اس را تت  

األنثو ي نين من اسكرنب األحمر سل عرا على اس ركيتب 

األ   تتته سهتتتلد استتتتب  ه ب س حليتتتر اسكرومتتت  وجرا ى 

وا  ص ام  لك استب  ه كملون ه طبيعية  HPLCبجه ز 

 تته بعتتغ األ ليتتة اسمتتتنعة مثتتر اسحلتتو  استتتلبة   

 ( واسجيلى واسشراب اسمثلج . ةاسكرمل

د  را تة  ت ثير ا ت ص ام وسق  أصل  ته اعع  بت ر أيات 

انثو تي نين اسكرنتب األحمتتر كمات   أك تت   طبيعته  تته 

 زيه عب   اسشمس .

وسقتت  أواتتحه  اس را تتة اح تتوا  اسكرنتتب األحمتتر 

جرام كرنتب  100ملليجرام انثو ي نين سكر  90.5على 

طتتت زك وكتتت ن اسمكتتتون اسر ي تتته س لتتتك استتتتب  ه عنتتت  

جلوكو ي    ا  – 3هو  ي ني ين  HPLC حليله  بجه ز 

متتن تتتب  ه األنثو تتي نين  %80جلوكو تتي  ويمثتتر -5

متن  %20 ا  جلوكو ي  ويمثتر  5و 3 يليه اس ي ني ين

 استب ة .

وأشتت ره اسن تت  ج أن أ اتتر متت     حميتتر ستتتب  ه 

األنثو تتتي نين اسم  صلتتتتة متتتن اسكرنتتتب األحمتتتر كتتت ن 

اس ك تتت رين يليتتته اس تتتليلوز ثتتتم اسنشتتت  استتتلا ب وأصيتتتراد 

 على اس واسه . اسجلوكوز

ومن ن حيتة أصتر   قت  أتهتره اس را تة أن اسثبت ه 

اسع سه ستتب  ه األنثو تي نين اسم  صلتتة متن اسكرنتب 

األحمتتتتر ك نتتتته  تتتته استتتتتروا اسح ماتتتتية عنتتتت  أس 

و رجتت ه حتترار  بتتتين  4 -1هيتت روجينه  تتراو  متتتن 

 %10م بينمتتت  كتتت ن معتتت ر هتتت م األنثو تتتي نين  40-80ْ

م بع   100على  رجة حرار     قيقة . 180ْْ

وب قيتتتتيم األنثو تتتتي نين اسم تتتت صلغ متتتتن اسكرنتتتتب 

األحمتتر كماتت   سةك تت   ولستتك ب  بتتي اس  يتتر  تته رقتتم 

اسبيروك تي  سزيته عبت   اسشتمس صتبر  تبعة أيت م علتتى 

 200م أواتحه اس را تة أن فات  ة  60ْ رجة حرار  

جز   ته اسمليتون انثو تي نين متن اسكرنتب األحمتر أ   

ب رجتة ملحوتتة ب سمق رنتة  فسى صفتغ رقتم اسبيروك تي 

جتتز   تته اسمليتتون متتن ماتت   األك تت    200ب  تت ص ام 

 9.92حيث ك نه قيم رقم اسبيروك ي   (BHT)استن عه 

  .ملله مك  ئ/كجم  10.12و 

كتتلسك  قتت  أتهتتره ن تتت  ج اس قيتتيم اسح تته سلحلتتتو  

 %0.1( واسجيلتتتى اسمح تتتو  علتتتى  ةاستتتتلبة   اسكرملتتت

من األنثو ي نين  %0.2واسشراب اسمثلج اسمح و  على 

اسم تتت صلغ متتتن اسكرنتتتب األحمتتتر أ   فستتتى  ح تتتين 

اسصتتواغ اسح تتية سلعينتت ه اسمحاتتر  حيتتث  تتجله قتتيم 

أعلتتى ستتتف ه اسلتتون واسطعتتم واسرا حتتة واسقبتتور اسعتت م 

 مق رنة ب سعين ه اسمح وية على اسلون استن عه .
      

 


