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ارزیابی تنوع ویژگیهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی در برخی از ارقام
تجاری انگور
فاطمه پیله* 1و راحله قاسمزاده

2

 -9دانشجوی سابق کارشناسیارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -2استادیار گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت - 9316/9/94 :تاریخ پذیرش)9316/5/93 :

چکیده
ایران به عنوان خاستگاه انگور  ،دارای تعداد زیادی از ارقام تجاری انگور با خصوصیات بیوشیمیایی متفاوت میباشد.
به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره میوه برخی ارقام انگور 7 ،رقم
تجاری انگور (ارقام بیدانه سفید ،بیدانه قرمز ،تبرزه سفید ،تبرزه قرمز ،قزلاوزوم ،لعلقرمز و ریشبابا) از یک باغ
یکنواخت در شهرستان ارومیه تهیه و میزان مواد جامد محلول ،اسیدهای قابل تیتراسیون ،TSS/TA ،ویتامینث،
محتوای فنل کل ،فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز ،فعالیت آنتیاکسیدانی و درصد آب میوه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر صفات اندازهگیری شده اختالف معنیداری وجود داشت .بیشترین
میزان مواد جامد محلول و اسیدهای آلی در رقم بیدانه قرمز مشاهده شد .باالترین میزان  TSS/TAو ویتامین ث در
رقم ریشبابا به دست آمد .همچنین بیشترین محتوای فنل کل و فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز به ترتیب در ارقام
تبرزه قرمز و لعلقرمز مشاهده شد .فعالیت آنتیاکسیدانی از ( 244/1معادل میلیمول آهن در  966گرم وزن تر) در
رقم تبرزه تا ( 215/3معادل میلیمول آهن در  966گرم وزن تر) برای رقم بیدانه سفید متغیر بود.
کلمات کلیدی :ارقام انگور ،خواص کیفی ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل کل ،مواد جامد محلول
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ترکیبات شیمیایی انگور به آرایش ژنتیکی ارقام وابسته

مقدمه
ایران یکی از کشورهای مهم تولیدکننده انگور در

بوده و تحت تأثیر شرایط محیطی و عملیات زراعی

دنیا است .عالوه بر سطح زیر کشت زیاد تاکستان

قرار میگیرد (واتسون .)2663 ،6فعالیت آنتیاکسیدانی

( 206666هکتار) تنوع رقم در این کشور جالب توجه

انگور به علت داشتن اجزای آنتیاکسیدان مانند فنل

است .به همین دلیل مطالعه و ارزیابی ارقام مختلف

ها ،آنتوسیانینها ،فالونوئیدها و کارتنوئیدها هستند

انگور برای توسعة موکاری و استفاده از آنها در برنامه

(کرین اسکای و جانسون .)2664 ،7ترکیبات فنلی در

های اصالحی در ایران اهمیت بسیار زیادی دارد.

کیفیت میوه از جمله رنگ ،عطر و طعم ،سفتی و پیری

براساس آمار سال  2695سازمان خوار بار جهانی،

دخالت دارند .فعالیت آنتیاکسیدانی باال نقشهای

میزان تولید انگور در دنیا در حدود  75511041تن و

مهمی را در سیستمهای زنده بازداشته و از آسیب

در ایران  2646601تن بوده و ایران در رتبه یازدهم

اکسیداتیو سلولها جلوگیری میکند (وتسون2664 ،0

دنیا جای دارد (فائو .)2695 ،9انگور در بسیاری از

و پارک و همکاران .)2663 ،1متغیرهای زیادی از

مناطق کشور مانند استانهای قزوین ،کردستان،

جمله میزان مواد جامد محلول ،اسیدهای آلی ،فعالیت

خراسان ،آذربایجان شرقی و غربی و همدان مورد

آنتیاکسیدانی و ترکیبات آلی سهم عمدهای در

کشت و کار قرار می گیرد (نجاتیان .)2666 ،2میوهها و

کیفیت انگور دارند .بنابراین با توجه به اثرات مفید

سبزیجات دارای چندین نوع مواد فیتوشیمیایی با

انگور در سالمت انسان ،محققان زیادی در نقاط

ساختارهای متنوعاند که بخش بزرگی از آنها پلی

مختلف جهان به شناسایی ترکیبات بیوشیمیایی برای

فنلها هستند (موسکاوگ و همکاران .)2664 ،3انگور

ارقام مختلف انگور پرداختهاند (اوراک و همکاران،96

حاوی مقدار زیادی مواد شیمیایی از قبیل قندها،

 2667و پریرا و همکاران .)2666 ،99صابر

اسیدهای آلی ،ویتامینها ،آنزیمها ،نمکهای معدنی و

همکاران ( ،)2696تنوع میزان مواد جامد محلول،

همچنین ترکیبات شیمیایی که مسئول ویژگیهای

اسیدهای آلی و فنل کل را برای آب میوه پنج رقم

حسی میوه هستند (واترهاووس )2662 ،5و برای

انگور را گزارش کردند .صالحی و همکاران ( ،)9301با

سالمتی انسان بسیار مفیداند (والزم.)2660 ،4

بررسی تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی و ویژگیهای

1. FAO
2. Nejatian
3. Moskaug et al.
4. Waterhouse
5. Walzem

6. Watson
7. Krinsky and Johnson
8. Wetson
9. Park et al.
10. Orak et al.
11. Pereira et al.
12. Sabir
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کیفی میوه ارقام مختلف انگور استان فارس نشان

( ،)2664گزارش کردند که رقم بر میزان فنل کل و

دادند که رقم سیاه شیراز (منطقه میمند) دارای

میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی میوه هلو ،زردآلو ،سیب

بیشترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل کل و

و توتفرنگی اثر معنیداری دارد .نتایج حاصل نشان

آنتوسیانین بود و در مقابل رقم عسلی (منطقه میمند)

داد که انتخاب رقم ،ابزار مناسبی در جهت تعیین

دارای کمترین مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی و ارقام

میزان مواد فنلی و آنتیاکسیدانی خواهد بود که

ریشبابا (منطقه سعادت شهر) و ریشبابا (منطقه

میتواند نقش مهمی در حفظ سالمت انسان داشته

میمند) دارای کمترین میزان فنل کل بودند .روزبهان

باشد .گزارش مشابهی توسط دیوایو و همکاران

4

و همکاران ( )9307نیز با مطالعه فعالیت آنتی

( )2660مبنی بر معنیدار بودن اثر رقمهای مختلف

اکسیدانی ترکیبات فنلی تفاله انگور ،این محصول را

هلو و شلیل بر فعالیت آنتیاکسیدانی و مواد فنلی میوه

غنی از آنتیاکسیدانهای طبیعی معرفی نموده و این

ارائه شده است .رحمتی و همکاران ( ،)9312با بررسی

اثر را ناشی از حضور ترکیبات فنلی آن دانستهاند.

خصوصیات فیزیکو شیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی

ماتیوی و همکاران ،)2662( 9با مطالعه  24رقم از

میوه برخی از ارقام تجاری هلو (هلوی سرخ مشهد،

ارقام مختلف انگور قرمز بیان کردند که رقم Schiava

هلوی سفید مشهد ،هلوی انجیری ،هلوی سبز ،آلبرتا،

کمترین فنل کل با  9340میلیگرم/کیلوگرم و رقم

ردهیون و جی اچ هیل) نشان دادند که بیشترین و

 Sagrantinoباالترین محتوای فنل با  5620میلی

کمترین وزن میوه به ترتیب در ارقام جی اچ هیل و

2

آلبرتا به دست آمد .با کیفیتترین میوه از نظر داشتن

گرم/کیلوگرم را دارا بودند .مارتین بلسو و همکاران

( ،)2669با مقایسه برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی

بیشترین میزان ویتامینث ،مواد جامد محلول ،فنل

میوههای مختلف مرکبات (لیمو ،گریپفروت و پرتقال)

کل و فعالیت آنتیاکسیدانی ،هلوی سبز مشهد بود.

نشان دادند که لیمو دارای بیشترین پتانسیل آنتی

تاتاری و همکاران ( )9316گزارش کردند ویژگیهای

اکسیدانی در میان میوههای خانواده مرکبات میباشد.

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه ارقام انار در ساوه

جیل و همکاران ،)2662( 3فعالیت آنتیاکسیدانی و

دارای اختالف معنیداری بودند که نشاندهنده تنوع

میزان مواد فنلی و ویتامینث ارقام تجاری هلو ،شلیل

در صفات مورد بررسی است .فاوول 6و همکاران

و آلوی کالیفرنیا را تعیین کردند .اسکالز و همکاران

5

( )2699تفاوت در خصوصیات بیوشیمیایی ،فعالیت
آنتیاکسیدانی و میزان تانن و ترکیبات فنولیک را در

1. Mattivi et al.
2. Martin- Belloso
3. Gil et al.
4. Scalzo et al.

5. Di Vaio et al.
6. Fawole
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ارقام انار در آفریقای جنوبی گزارش کردند .با بررسی

مواد و روشها

 6رقم سیب گزارش شده است که مهمترین عامل در

به منظور انجام این پژوهش ،میوههای رسیده ارقام

محتوای ترکیبات شیمیایی میوهها تنوع ژنوتیپهاست

مختلف انگور شامل بیدانه سفید ،بیدانه قرمز ،تبرزه

(ابروسکا و همکاران .)2667 ،9قربانی و همکاران

سفید ،تبرزه قرمز ،قزلاوزوم ،لعلقرمز و ریشبابا از

( )9301با بررسی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی

باغی در شهرستان ارومیه جمعآوری و برای مطالعات

اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب (ارقام

بیشتر به آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشکده

بومی "قندک و حیدرزاده" ارقام وارداتی "گلدن

کشاورزی دانشگاه ارومیه انتقال داده شد .برای اینکه

اسپور ،رد اسپور و رد دلیشز") ،در منطقه کرج نشان

نمونههایی که از تاکستان گرفته میشوند ،معرف

دادند که پوست رقم رد اسپور و گوشت رقم حیدرزاده

میوههای کل تاکستان باشند ،از نمونه برداری تصادفی

بیشترین میزان فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی را

استفاده گردید .صفات مورد بررسی شامل میزان مواد

دارا بودند.

جامد محلول ،اسیدهای قابل تیتراسیون،TSS/TA ،

به دلیل افزایش روز افزون مصرف انگور به خاطر

ویتامینث ،محتوای فنل کل ،فعالیت آنزیم پلیفنل

وجود ترکیبات زیست فعال فراوان و تفاوتهای بین

اکسیداز ،محتوای آنتیاکسیدان کل و درصد آب میوه

ارقام روی ارزش تغذیهای میوه ،مطالعات بیشتر در

بودند.

مورد خصوصیات بیوشیمیایی میوه انگور ضروری به

اندازهگیری مواد جامد محلول ) (TSSو

نظر میرسد .بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی

اسیدهای قابل تیتراسیون )(TA

مهمترین خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنتی

مواد جامد محلول با دستگاه رفرکتومتر دستی

اکسیدانی برخی از ارقام انگور کشت شده در

(مدل  (ATAGOاندازهگیری شد و نتایح بر حسب

شهرستان ارومیه میباشد .مقایسه بین ارقام اطالعات

درجه بریکس بیان گردید .میزان اسیدهای قابل

مفیدی را برای ارزشگذاری ارقام و معرفی انواع غنی

تیتراسیون به روش تیتراسیون توسط هیدروکسید

از ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدان در اختیار محققین

سدیم ) 6/9 (NaOHنرمال اندازهگیری شده و به

قرار خواهد داد که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار

صورت میلیگرم اسید تارتاریک در  966میلیلیتر

گرفته است.

عصاره بیان شد (آیاال -زاواال و همکاران.)2667 ،2

2. Ayala- Zavala et al.

1. Abrosca et al.
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اندازهگیری درصد آب میوه با استفاده از ترازوی

اندازهگیری ویتامینث (اسید آسکوربیک)

دیجیتالی مدل  CANDGL 300انجام شد.

برای اندازهگیری ویتامینث از روش تیتراسیون با

طرح آزمایشی و آنالیز آماری دادهها

یدیدپتاسیم ) 6/69 (KIنرمال استفاده شد
(سیوروی.)2667 ،9

پژوهش حاضر در قالب طرح آماری کامالً تصادفی
با  3تکرار اجرا گردید .دادههای حاصل از آزمایش با

اندازهگیری فنل کل
میزان فنل کل میوهها پس از عصارهگیری با

استفاده از نرمافزار آماری ( ،SAS )1/9مورد تجزیه و

استفاده از روش فولین سیوکالتو در طول موج 766

تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه میانگینها از روش

نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل UNICO

آزمون چند دامنهای دانکن استفاده گردید.

 )UV-2100, Shanghai Chinaقرائت گردید .از
اسید گالیک به عنوان استاندارد در اندازهگیری فنل

نتایج و بحث

کل استفاده شد (واترهاوس.)2662 ،2

مواد جامد محلول ) ،(TSSاسیدهای قابل

اندازهگیری

فعالیت

آنزیم

تیتراسیون ) (TAو TSS/TA

پلیفنلاکسیداز

طبق نتایج تجزیه واریانس دادهها ،اثر رقم بر

)(PPO

سنجش فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز با روش

میزان مواد جامد محلول آب میوه انگور در سطح

پیزوکارو و همکاران )9113( 3با کمی تغییرات

احتمال یک درصد معنیدار بود .بیشترین میزان مواد

براساس اکسیداسیون کاتکول در طول موج 526

جامد محلول مربوط به ارقام بیدانه قرمز و بیدانه سفید

نانومتر انجام شد.

بود که این دو از نظر آماری اختالف معنیداری

اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدان کل

نداشتند (شکل .)9تغییر در ترکیبات آلی که همزمان

برای تعیین میزان آنتیاکسیدان کل از روش فرپ

با تغییر رنگ حبهها افزایش مییابد بیشتر مربوط به

در طول موج  413نانومتر توسط دستگاه

افزایش قندهای محلول میباشد و از آنجا که مقدار

اسپکتروفتومتر استفاده گردید (بنزی و استراین،5

قند بیشترین مقدار مواد جامد محلول کل را تشکیل

.)9116

میدهد شاخص  TSSبه عنوان معیاری برای اندازه

درصد آب میوه

گیری قند حبهها در نظر گرفته می شود (بداقی و
همکاران .)9306 ،به طور نسبی حبههای کوچکتر

1. Cioroi
2. Waterhouse
3. Pizzocaro et al
4. Benzie and Strain
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cd
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0
ریش لعل قزل تبرزه تبرزه بیدانه بیدانه
بابا قرمز اوزوم قرمز سفید قرمز سفید
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اسیدهای قابل تیتراسیون

d

d
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(میلی گرم اسید تارتاریک در 100

ab
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ab
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شکل -2مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان اسیدهای قابل تیتراسیون (میلیگرم اسید تارتاریک در  966میلی-
لیتر)( .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن
میباشند).

میزان مواد جامد محلول بیشتری نسبت به حبههای

نشد (شکل .)2بیشترین اسیدهای قابل تیتراسیون در

بزرگتر دارند (رابی و همکاران.)2665 ،9

رقم بیدانه قرمز مشاهده شد (شکل .)2اثر رقم در

تجزیه واریانس دادههای مربوط به تأثیر رقم بر

میزان مواد جامد محلول و اسیدهای قابل تیتراسیون

میزان اسیدهای قابل تیتراسیون نشان داد که رقم در

در مطالعات نور و همکاران )2696( 2و مور ()2665

سطح احتمال یک درصد بر میزان  TAمیوه انگور

در میوه سیب نیز گزارش شده است .همچنین ارقامی

معنیدار بوده است .نتایج مقایسه میانگین نشان

که اسیدهای آلی بیشتری دارند  pHعصاره میوه در

میدهد که بین برخی ارقام انگور از نظر داشتن میزان

آنها کمتر است (ماریو.)2662 ،3

اسیدهای آلی اختالف معنیداری مشاهده شد .ولی

نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین نسبت قند به

بین رقم لعل قرمز و ریشبابا اختالف معنیدار مشاهده

اسیدیته نشان داد که رقم ریش بابا باالترین مقدار

1. Roby et al.

2. Nour et al.
3. Mario
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شکل -3مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان ( .TSS/TAحروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح
احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

 )32/7( TSS/TAرا دارا بود که از این نظر اختالف

آسکوربیک بر  966گرم وزن تر) مربوط به رقم ریش

معنیداری در سطح احتمال یک درصد با بقیه ارقام

بابا بود (شکل .)5مقدار اسید آسکوربیک در محصوالت

مورد مطالعه داشت .درصد قند به اسیدیته کل نشان

از فاکتورهای مختلف تأثیر میپذیرد .در بین این

دهنده تعادل بین اسید و طعم شیرین آب انگور

فاکتورها رقم فاکتور مهم و موثر در محتوای اسید

میباشد در نتیجه آن نشان دهنده کیفیت آب انگور

آسکوربیک میوهها و سبزیها میباشد .نتایج تحقیقی

میباشد .به طور معمول نسبت این دو شاخص طعم

که توسط خالدی و همکاران ( )9312روی ارقام

میوه انگور را تشکیل میدهد که افزایش در نسبت

مختلف انگور (بیدانه سفید ،بیدانه قرمز ،ریشبابا ،قزل

 TSS/TAبه دلیل کاهش در میزان اسید قابل

اوزوم و صاحبی) انجام دادهاند نشان دادند که اثر رقم

تیتراسیون و افزایش میزان  TSSاست و همواره مورد

بر میزان ویتامین ث یا اسید آسکوربیک در سطح یک

توجه پژوهشگران در ارزیابی کیفی میوهها بوده است

درصد معنیدار بود و بیشترین مقدار ویتامین ث در

(شیرایشی و همکاران.)2696 ،9

رقم ریشبابا و قزلاوزوم مشاهده شد که با نتایج این

ویتامینث (اسیدآسکوربیک)

پژوهش مطابقت داشت .در بین فاکتورهای مختلف،

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم در

اسید آسکوربیک عامل مهمی است که در کیفیت

سطح احتمال یک درصد بر میزان ویتامینث میوه

میوهها و سبزیها موثر میباشد به طوری که میوه بالغ

انگور معنیدار بود .شکل ،5نتایج مقایسه میانگین اثر

محتوای اسید آسکوربیک باالتری دارد .در حقیقت

رقم بر مقدار ویتامینث را نشان میدهد .براساس این

طی رسیدن میوه چندین تغییر بیوشیمیایی،

نتایج ،بیشترین ویتامین ث ( 266/75میلی گرم اسید

فیزیولوژیکی و ساختاری اتفاق میافتد که این

1. Shiraishi et al.
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شکل -5مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان ویتامینث (میلیگرم اسید آسکوربیک در  966گرم وزن تر)( .حروف
غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از دانکن میباشند).

تغییرات تعیین کننده کیفیت نهایی میوه میباشند

گرم بر  966گرم وزن تر اسید گالیک) و رقم بیدانه

(آیاال -زاواال و همکاران .)2665 ،کاهش در محتوای

سفید دارای کمترین ( 261/0میلیگرم بر  966گرم

اسید آسکوربیک در گیاهان میتواند باعث افزایش

وزن تر اسید گالیک) مقدار فنل کل بود (شکل .)4

تولید رادیکالهای آزاد شود که با پلی ساکاریدهای

ترکیبات فنلی انگور در کیفیت میوه از جمله رنگ،

دیواره سلولی واکنش داده و باعث نرم شدن یا از هم

عطر و طعم ،سفتی و پیری دخالت دارند .آنزیم فنیل

پاشیدگی سلول میشوند (فری .)9110 ،9اثر معنیدار

آالنینآمونیالیاز از آنزیمهای اصلی در سنتز ترکیبات

رقم در میزان ویتامین ث در مطالعات نور و همکاران

فنلی است که فعالیت آن میتواند مستقیماً با مقدار

( )2696در ارقام مختلف میوه سیب ،ایدوران و

ترکیبات فنلی مرتبط باشد به نحوی که افزایش در

همکاران )2694( 2در سایر ارقام مختلف میوه انگور

ترکیبات فنلی میتواند مرتبط با افزایش فعالیت آنزیم

نیز گزارش شده است.

فنیلآالنینآمونیالیاز باشد (لیموین و همکاران،3

فنل کل

 .)2667ترکیبات فنلی نقش مهمی در درمان بیماری

بررسی نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که

های قلبی و انواع سرطان دارند .این ترکیبات از

ارقام مورد مطالعه از نظر میزان فنل کل دارای تفاوت

اکسیداسیون چربیها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک

معنیداری در سطح احتمال یک درصد هستند.

جلوگیری میکند (اود و همکاران 2669 ،5و پاویا و

مقایسه میانگین نشان داد که در بین ارقام مورد

همکاران .)2663 ،4مقدار و نوع ترکیبات فنلی میوه

مطالعه رقم تبرزه قرمز دارای بیشترین ( 332/3میلی

انگور بسته به رقم ،بلوغ میوه ،آب و هوا و عوامل

1. Fry
2. Eyduran et al.

3. Lemoine et al.
4. Awad et al.
5. Pavia et al.
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محیطی منطقه کشت متفاوت میباشد (ریورا -پرز و

یک درصد اختالف معنیداری داشت .اما تفاوت پلی

همکاران 2660 ،9و باتستا -اورتین و همکاران،2

فنلاکسیداز بین تبرزه سفید ،تبرزه قرمز ،قزلاوزوم و

 .)2667واتسون ( )2663گزارش کردند که افزایش در

ریش بابا معنیدار نبود (شکل.)6

میزان فنل کل میوه انگور میتواند به دلیل از دست

پلیفنلاکسیدازها آنزیمهایی هستند که قادرند

رفتن کلروفیل و شروع سنتز ترکیبات فنلی باشد که

ترکیبات فنلی را به اورتوکوئینونها اکسید کنند و

مصادف با دوره تغییر رنگ حبهها میباشد .یانگ و

باعث قهوهای شدن و کاهش کیفیت میوهها شوند

همکاران )2661( ،3و بونیا و همکاران )2692( 5در

(گوپی و همکاران.)9114 ،0

سایر ارقام انگور گزارش کردند که تفاوت معنیداری

فعالیت آنتیاکسیدانی میوه

بین محتوای فنل کل در بین ارقام مختلف انگور وجود

طبق نتایج بدست آمده از ارزیابی فعالیت آنتی

دارد .نتایج حاصل نشان داد که ارقام قرمز انگور

اکسیدانی ،اثر رقم در سطح احتمال پنج درصد روی

محتوای فنل کل باالتری از انگورهای سبز و سفید

مقادیر آنتیاکسیدان کل میوه انگور معنیدار بود.

دارند .همچنین نتایج سایر تحقیقات نشان داد که آب

براساس نتایج مقایسه میانگین ،بیشترین فعالیت آنتی

میوه انگور قرمز محتوای فنل باالتری از آب انگور

اکسیدانی مربوط به رقم بیدانه سفید بود (215/3

سفید دارند (دانی و همکاران2667 ،4؛ فولیکی و

معادل میلیمول آهن در  966گرم وزن تر) که از این

ریکاردو 2663 ،6و کانر و همکاران.)9115 ،7

نظر اختالف معنیداری با رقم بیدانه قرمز نداشت اما

میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز )(PPO

این دو رقم با بقیه ارقام مورد مطالعه اختالف معنی
داری داشتند (شکل.)7

تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر
رقم بر میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در سطح

آنتیاکسیدانها به دلیل سمیتزدایی گونههای

احتمال یک درصد معنیدار بوده است .نتایج مقایسه

فعال اکسیژن ،میوهها را از ناهنجاریها محافظت

میانگین دادههای به دست آمده نشان داد که بیشترین

میکنند و همچنین در کیفیت میوهها هم اثر دارند

مقدار فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز مربوط به رقم لعل

(سیلوا و همکاران .)2660 ،1تجمع رادیکالهای آزاد

قرمز بود که از این نظر با بقیه ارقام در سطح احتمال

در محصوالت باعث کاهش بازارپسندی محصوالت
برداشت شده و کیفیت انباری آنها میشود (سیلوا و

1. Rivera- Perez et al.
2. Bautista- ortin et al.
3. Yang et al.
4. Bunea et al.
5. Dani et al.
6. Fuleki and Ricardo
7. Kanner et al.

8. Goupy et al.
9. Silva et al.
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شکل -4مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان فنل کل (معادل میلیگرم در لیتر اسید گالیک)( .حروف غیر مشابه
نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).
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شکل -6مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز (واحد گرم در دقیقه)( .حروف غیر مشابه
نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).
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شکل -7مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان آنتیاکسیدان کل (معادل میلیمول آهن در  966گرم وزن تر)( .حروف
غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

همکاران .)2660 ،نتایج به دست آمده از پژوهش

در نتایج ،عالوه بر اینکه موید فعالیت باالی آنتی

حاضر با نتایج یانگ و همکاران ( ،)2661بونیا و

اکسیدانی عصاره ارقام انگور میباشد ،تفاوت باالی

همکاران ( )2692و ایدوران و همکاران ( )2694در

ژنتیکی بین ارقام و تنوع در صفت مورد بررسی را

سایر ارقام انگور مطابقت داشت .اختالف مشاهده شده

نشان میدهد.
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شکل -0مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف انگور بر میزان درصد آب میوه( .حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در
سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تأثیر

درصد آب میوه

میزان مواد تشکیل دهنده آن به نوع رقم و شرایط آب

رقم بر میزان درصد آب میوه انگور در سطح

و هوایی بستگی دارد (تفضلی و همکاران.)9375 ،

احتمال یک درصد معنیدار بوده است .در پژوهش
حاضر میزان آب میوه در ارقام مختلف متفاوت بوده و

نتیجهگیری کلی

در بین ارقام بیشترین مقدار آب میوه در رقم قزلاوزوم
مشاهده شد اما با رقم ریشبابا اختالف معنیدار

مطالعه و ارزیابی تنوع خصوصیات بیوشیمیایی

نداشت (شکل  .)0آب به عنوان جزء اصلی ترکیبات

ارقام مختلف انگور برای توسعة موکاری و استفاده از

حبه ،به فراوانی موجود میباشد و مقدار آن در میوه

آنها در برنامه های اصالحی حائز اهمیت بسیار باالیی

انگور  74تا  04درصد تعیین شده است .همچنین آب

میباشد .نتایج پژوهش حاضرنشان داد که بین ارقام

به عنوان حالل ترکیبات فرار و ترکیبات شیمیایی

مورد مطالعه از نظر صفات اندازهگیری شده اختالف

عمل میکند و به طور مستقیم بر خواص فیزیکی و

معنیداری وجود داشت .رقم بیدانه قرمز دارای

شیمیایی میوه تأثیر میگذارد (لویکی 2665 ،9و بلوین

بیشترین میزان مواد جامد محلول و اسیدهای آلی بود.

و کروج .)2663 ،2از هر تن انگور با توجه به رقم آن

باالترین میزان TSS/TAو ویتامین ث در رقم ریش

بین  656تا  706لیتر آب انگور استحصال میشود و

بابا و همچنین بیشترین محتوای فنل و فعالیت آنزیم
پلی فنل اکسیداز به ترتیب در ارقام تبرزه قرمز و لعل
قرمز مشاهده شد .باالترین ظرفیت آنتیاکسیدان کل

1. Lewicki
2. Blouin and Cruege

به مقدار ( 215/3معادل میلیمول آهن در  966گرم
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 نتایج پژوهش حاضر می تواند،ارزش تغذیهای میوه

 به دلیل.وزن تر) در رقم بیدانه سفید مشاهده شد

.مورد استفاده کاربردی قرار گیرد

افزایش روز افزون مصرف انگور به خاطر وجود
ترکیبات زیست فعال و تفاوتهای بین ارقام از لحاظ
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Abstract
Iran is the origin center of grape and a large number of commercial grape cultivars are grown
with different biochemical properties. In order to study and compare the biochemical attributes
and antioxidant activity of some grape cultivars, 7 grape cultivars including Bidane Sefid,
Bidane Ghermez, Tabarze Sefid, Tabarze Ghermez, Ghezel Ozum, Lale Ghermez and Rish
Baba were prepared from a uniform grape garden in Urmia city. Soluble solids content,
titratable acidity, TSS/TA, vitamin C, total phenolics content, polyphenol oxidase enzyme
activity, antioxidant activity and fruit juice were evaluated. The results showed a significant
difference between the studied cultivars for all measured traits. The highest soluble solids
content and organic acids were found in Bidane Ghermez cultivar. The highest TSS/TA and
vitamin C values were recorded in "Rish Baba". Also, the highest phenolics content and
polyphenol oxidase activity were observed in Tabarze Ghermez and Lale Ghermez cultivars
respectively. Total antioxidant activity varied from 255.9 (mmol Fe

2+

per 100 g fresh weight)

in Tabarze Ghermez cultivar to 294.3 (mmol Fe 2+ per 100 g fresh weight) in Bidane Sefid.

Key words: Antioxidant activity, Grape cultivars, Qualitative properties, Soluble solids, Total
phenol
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