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 چكيده

قرما ایرانی او شهرستان شاهرود  قرما و گالب، دو ژنوتیو سیب گوشت های گوشت معظور بررسی ایفیت میوۀ سیب در این پژوهش، به

هگای   انتخاب شگد. ویژگگی   1391لعوان رقم شاهد او شهرستان دماوند در تابستان سال  به‘ گات’و چهار رقم سیب گالب و رقم تجاری 

هگا و ارقگاک    های آن بگرای هگر یگك او ژنوتیگو     فیایكی میو  شامل طول و قطر میو ، وون تر و درصد مادۀ خشك، سفتی، رند و مؤلفه

، محتوای فعگول اگل و   TSS/TA(، نسبت TA(، اسید قابل تیتراسیون )TSSص شیمیایی، مواد جامد محوول )گیری شد. او بین خوا انداو 

و  07/15 و 44/15ترتیب بگا   به‘ بسطاک’و ‘ بكران’قرما  های گوشت قدرت ضدااسایشی تعیین شد. بیشترین درصد مادۀ خشك در سیب

متگر مربگ  بگود.    نیوتن بر میوگی  82/2و  65/5ترتیب با به‘ گالب ارمانشا ’ و‘ بكران’قرما  نیا بیشترین و امترین سفتی در سیب گوشت

 وون گرک 100 در اسید گالیك گرک میوی 73/4011 و 1/4481 ترتیببه‘ بسطاک’و ‘ بكران’قرما  های گوشت محتوای فعول ال در ژنوتیو

 .مشگاهد  شگد   میگو   تگر  وون گگرک  100 در اسگید  گالیك گرک میوی 05/2596با ‘ اطوسی’ رقم در فعول مقدار امترین. باتتر بود میو  تر

بود. اوآنجا اه ایران یكگی او تولیداععگدگان   ‘ گات’و ‘ گالب ارمانشا ’و ارقاک ‘ بكران’قرما  ، مربو  به سیب گوشتIC50بیشترین میاان 

د  او ارقگاک بگومی بگا خصوصگیات     اصوی سیب است، اما او لحگا  صگادرات در جایگگا  درخگور تگوجهی قگرار نگرفتگه اسگت، اسگتفا         

 تواند سبب تقویت جایگا  صادرات سیب شود. فیایكوشیمیایی بهتر می

 های فیایكوشیمیایی. ، ویژگیDPPHقرما، محتوای فعول ال، میاان مهاراععدگی  سیب گوشت سیب، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

مراگا ایگن تعگوع     دارای تعوع ژنتیكگی ویگادی اسگت.    1سیب

آسیای صغیر در بخش غربی آسیا شامل نواحی شمال غگرب  

ایگگران، شگگرد ترایگگه و معگگاطقی او اشگگورهای ترامعسگگتان و 

گونگه و چعگدین    Malus ،25. در جعس ]21[قااقستان است 

ویرگونه وجود دارد اه بیشگتر آنهگا اروش اقتصگادی ندارنگد     

بگا  سگاوگاری ایگن درخگت     موجبتعوع ژنتیكی سیب . ]31[

واار آن، در معاطق با لر   های گوناگون شد  و اشت اقویم

رسگد تگا    گراد مگی درج  سانتی -40جغرافیایی بات اه دما به 

 .]25[ارتفالات باتی معاطق گرمسیر ممكن است 

در ایران، شمار ویادی او ارقاک بومی و قدیمی سیب وجود 

هگای فعولگوژیكی،    های ویادی او نظگر ویژگگی   دارد اه تفاوت

. در مقایسگه بگا ارقگاک    ]4[پومولوژیكی و فیایولوژیكی دارنگد  

تجاری معروف، ارقاک بومی و قدیمی، طعم و لطر و ترایبات 

یاری او این . بس]14 ، 17، 26، 32[ضدااسایشی بیشتری دارند 

انگد و   ارقاک با ورود ارقاک تجاری خگارجی امتگر لحگا  شگد     

اند. بعضی او این ارقاک حتی فاقگد نگاک    برخی در حال انقرا 

محوی ک ناای  هر معطقهدر ست اقم ممكن ریك انگد یگا    محوی

و بررسگی  شعاسایی خاص آن معطقه را داشته باشد. بعگابراین،  

 وری است. ضرک قالومی بیشتر در مورد این ار

قرما و گالب، میگوۀ بسگیار بگاایفیتی     های گوشت سیب

هگای اصگالحی و هگم در     توانعد در برنامگه  دارند اه هم می

های ارگانیك ثمربخش باشعد. درختان وحشی سگیب   اشت

هگای قااقسگتان و برخگی او نگواحی      قرما در جعگل گوشت

انگد. میگوۀ ایگن     شمال و شمال غربگی ایگران مشگاهد  شگد     

ارای تعگگوع ویگگادی در شگگكل، انگگداو ، الگگگوی   درختگگان د

هگگای  . او نظگگر ویژگگگی ]6[گیگگری و مگگا  اسگگت    رنگگد

مورفولوژیكی و فعولوژیكی نیا در این درختان تعوع مشهود 

. امروو ، بسیاری او اشگورها او جموگه نیوویوعگد،    ]2[است 

آمریكا، آلمان و هوعگد تحقیقگات خگود را در ومیعگ  سگیب      

                                                           
1. Malus domestica Borkh.  

. در ایران نیا، تحقیقگات متعگددی   اند قرما آغاو ارد  گوشت

، فااتورهگای  ]5[شعاسگی و ژنتیكگی    در ومیع  تعوع ریخگت 

شعاسی و فعولگوژیكی   و مطالع  ریخت ]MYB ]7رونویسی 

صورت گرفته اسگت. ایگن ارقگاک در     ]2[قرما  سیب گوشت

گونه توخی احساس  ایران، طعم خوب و موس دارند و هیچ

هگا، جگایگاین    یگن سگیب  نظیر ا . ژنتیك بی]2،  6[شود  نمی

تگوان او انقگرا     ندارد و با تحقیقات بیشتر دربارۀ آنها، می

آنها جووگیری ارد تا جایگا  خگود را در بگاوار مصگرف و    

رژیم غذایی مردک پیدا اععگد. دیگگر ویژگگی برجسگت  ایگن      

قرمگا،   هگای گوشگت   ها، ومان رسیدن آنهاست. سگیب  سیب

تعد. ارقگگاک رس هسگگ دارای دو تیگگو خیوگگی وودرس و میگگان

خیوی وودرس، او اوایل اردیبهشت تا اواس  خرداد و ارقاک 

شگوند   رس، او اوایل تا اواخگر شگهریور برداشگت مگی     میان

 . ]نشد  چاپ[

لوت وودرسی و دارا بودن لطر  ارقاک سیب گالب نیا به

ای در میگان ایرانیگان دارنگد     و طعم خاص، محبوبیت ویگژ  

هگای مشگتر     . این ارقاک، لالو  بر دارا بودن ویژگگی ]18[

اه در باغ مشتر  و با شرای  یكسگان اشگت   ویاد، هعگامی

هگای ظگاهری و فیایكوشگیمیایی     شوند، هر یك ویژگگی  می

. ارقاک گالب او اوایگل مگرداد تگا اواسگ      ]8[خود را دارند 

 اند. شهریور قابل برداشت

در چعد ده  اخیر، تحقیقگات لومگی در ومیعگ  خگواص     

ای  سگابقه  ها و سبایجات، افاایش بگی  ای و درمانی میو  تغذیه

های بسیاری مربو  به سیب بگود    داشته و در این میان، مقاله

فعگولی  است. سیب حاوی مواد معدنی فراوان و ترایبات پوی

های قوبی، سرطان و  ی او بیماریفراوانی است اه در جووگیر

گرک میوۀ  100دیابت بسیار مؤثر است. خواص ضدااسایشی 

اسگت،   Cگرک مكمل غذایی ویتامین  میوی 1500سیب برابر با 

شد  او سیب نسبت به یك مكمگل   همنعین لصارۀ استخراج

غذایی، در جووگیری او رشد سرطان رودۀ بگارگ و سگرطان   

 .  ]15[ابد مؤثرتر بود 



 قرمز و تعدادی از ارقام سیب گالب های فیزیکوشیمیایی میوۀ سیب گوشت ترین ویژگی مقایسۀ مهم

 

 1394پاییز   3 شماره  17دوره 
731 

با توجه به نیاو بشر به غذای سگالم، امگروو  اسگتفاد  او    

ارقاک بااروش غذایی اه با شرای  اقویمی معطقه سگاوگارند،  

اعد. هدف پگژوهش حاضگر، بررسگی     بسیار اهمیت پیدا می

ترین خگواص فیایكوشگیمیایی ایگن دو گگرو  او ارقگاک       مهم

 بومی سیب است.

 

 ها روش ومواد . 2

 . مواد گياهی1. 2

هگای فیایكوشگیمیایی میگوۀ     ترین ویژگی معظور مقایس  مهم به

قرمگا،   قرما و گالب، دو ژنوتیو سیب گوشگت  سیب گوشت

انتخگاب شگد )جگدول    ‘ گات’چهار رقم گالب و رقم تجاری 

ها در ومان بووغ تجاری و او درختان بالغ در تابستان  (. میو 1

تكگگرار  10در قالگگب طگگرح اگگامالً تصگگادفی بگگا  1391سگگال 

و  M26روی پایگ    ‘گگات ’و  ‘گگالب ’برداشت شدند. درختان 

روی پای  بذری خگود   ‘اطوسی’قرما و  تان سیب گوشتدرخ

پیوند شد  بودند. آومایش در قالب طرح اامالً تصادفی و بگا  

 هدف بررسی اثر لامل ژنوتیو و رقم اجرا شد.

 

 فیزیکوشیمیایی های شده برای بررسی ویژگی . ارقام استفاده1 جدول

 آوریمحل جم  ژنوتیو/ رقم
 طول و لر  جغرافیایی

 آوریمحل جم 

 دماوند **اطوسی
4/52 E 

43/35N  

 شاهرود *بسطاک
54/58E  

36/35N  

 شاهرود *بكران
00/55 E 

25/36 N 

 دماوند **ارمانشا 
4/52  E 

43/35N  

 شاهرود **اهعا
00/52E 

25/36N 

 شاهرود **شیخی
58/54E  

35/36N  

 دماوند گات
4/52  E 

43/35N  

 لر  جغرافیایی جعوبی E:لر  جغرافیایی شمالی و  N:قرما،  ** سیب گالب، *سیب گوشت  
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 شده ارزکابیهاي  . وکژگی2. 2

 هاي فيزکكی ميوه . وکژگی1. 2. 2

 . طول و قطر میوه2.2.1.1

، 1یگو  تگو  تگو  طول و قطر میو  با اولیس دیجیتال )مگدل مگی  

گیری و نسبت طول بگه قطگر    متر انداو  ژاپن( برحسب میوی

 ها محاسبه شد. برای هر یك او نمونه

 

 . سفتی میوه2. 1. 2. 2

متگر   میوی 8با پالنجر  2سعج سفتیوسیو   میاان سفتی میو  به

 . ]34[گیری شد  ژاپن( انداو  3)مدل واگعر

 

 . وزن تر 3. 1. 2. 2

آلمگان(   4با استفاد  او تراووی دیجیتال )مگدل سگارتوریوس  

 ها تووین و وون تر آنها )برحسب گرک( یادداشت شد. میو 

 

 . درصد مادۀ خشک4. 1. 2. 2

سپس نمونه همرا  د، ش ابتدا نمونه و ظرف جداگانه تووین

سگالت   48. پس او گرفتبا ظرف داخل دستگا  آون قرار 

نمونگه و  گگراد،  درج  سانتی 70 دمایقرارگیری در معر  

تگووین شگد.    شد. پگس او سگرد شگدن او نگو    ظرف خارج 

ها سه سگالت دیگگر در آون گذاشگته و دوبگار  وون      نمونه

آمگد    دسگت شدند. در صگورت لگدک تغییگر وون، لگدد بگه     

خشگك   ۀویر درصد ماد رابط با استفاد  او دداشت شد و یا

 آ  ]24[شد محاسبه 

درصد مادۀ خشك   =
 وون خشك نمونه

وون تر نمونه
 × 100 (1             )  

 

                                                           
1.Mitutoyo 

2 Penetrometer 

3.Wagner 

4. Sartorius 

 . تعیین رنگ میوه5. 1. 2. 2

)قرمای   *a*:bو *L* ،a* ،bهای رند شامل  رند و شاخص

دسگتگا   وسگیو    برای پوست هر یك او ارقاک، بگه  به وردی(

آمریكا( و با اسگتفاد  او فرمگول    5هانترلب )مدل االرفوكس

 ویر محاسبه شدآ 

(2) 

∆E =  √(L∗ − L∗
0)2 + (a∗ − a∗

0)2 + (b∗ − b∗
0)2   

 

میگاان قرمگای و    *aمیاان روشعایی،  *Lدر این رابطه، 

b*      میاان وردی است. برای هر نمونگه، سگه تكگرار درنظگر

 گرفته شد. 

 

 هاي شيمياکی. وکژگی2. 2. 2

 ( TSS. مواد جامد محلول )1 .2. 2. 2

بگا   6گیگری، مگواد جامگد محوگول     بالفاصوه پگس او لصگار   

درجگ    ، ژاپن( برحسگب 9703یا قعدسعج )مدل  7رفراتومتر

  .بریكس قرائت شد

 

 . اسید كل2. 2. 2. 2

گرک او بافت میو  )با پوست( تگووین و در   10او هر نمونه، 

لیتگر   میوی 30هاون اوبید  شد. سپس با آب مقطر به حجم 

رساند  شد. پس او سانتریفیوژ، لصارۀ رویی برداشته شد و 

متر، اسیدیت  آنها تعیین شگد. لصگارۀ رویگی بگا       pHتوس  

نرمال تیتر شد و درصد اسیدیت  قابل تیتراسیون یا  1/0سود 

واتن ( برحسب درصد مالیك اسید )ااگی TA) 8اسیدیت  ال

دسگت   ول ویر بهگرک( براساس فرم میوی 134 = مالیك اسید

 آ]10[آمد 

 

                                                           
5. color flex 

6. Total soluble solid (TSS) 

7. Refrectometer 

8. Titrable Acidity (TA) 
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(3) 

درصد اسید =
سود مصرفی×نرمالیته سود× وون اای واتن اسید 

وون نمونه تیتر شد × 1000
 × 100  

 

 TSS/TA. نسبت 3. 2. 2. 2

 آ ]24[دست آمد براساس فرمول ویر به TAبه  TSSنسبت 

 = TSS/TA اسید ال/ مواد جامد محوول           (4)   

 

 . اسیدیتۀ آبمیوه4. 2. 2. 2

متگر    pHاسیدیت  لصارۀ مرحوگ  تیتراسگیون بگا اسگتفاد  او     

 تعیین شد.

 

 گیری فنول كل . اندازه5. 2. 2. 2

 استخراج عصاره 

گرک )یك قاچ( او بافگت میگو     2معظور استخراج لصار ،  به

مگای  پگودر شگد.    )پوست و گوشت( با استفاد  او نیتروژن 

و اسگتیك   85لیتر او محوول استخراج )متانول  میوی 2سپس 

سگالت در   8درصد( بگه آن اضگافه شگد. پگس او      15اسید 

دور  10000دقیقه با سگرلت   10گراد، درج  سانتی 4دمای 

لعگوان   آمگد  بگه   دسگت در دقیقه سانتریفیوژ شد. لصگارۀ بگه  

ر او لصارۀ میكرولیت 25. ]12[لصارۀ استخراج استفاد  شد 

-لیتر فولین میوی 1 میكرولیتر آب مقطر، 175شد ،  استخراج

 5/7میكرولیتگگر سگگدیم اربعگگات   800( و 10آ1سگگیواالتو )

درصد استفاد  شد. بعد او یك سالت و نیم در تگاریكی بگا   

، آمریكگا( در طگول   Bio-Radدستگا  طیف نورسعج )مگدل  

 . ]29[نانومتر قرائت شد  760موج 

 

 گیری قدرت ضداكسایشی . اندازه6. 2. 2. 2

لیتر متانول حگل شگد.    میوی 50در  DPPHگرک پودر  میوی 2

 DPPHلیتر محوگول   میوی 1لیتر متانول و  میوی 1 در هر لوله

هگای مختوگف او لصگارۀ متگانولی      ریخته شد. سپس غوظت

میكرولیتگگگگر( بگگگگرای  100و  80، 60، 40، 20یادشگگگگد  )

گیگگری قگگدرت ضدااسایشگگی اسگگتفاد  شگگد. جگگذب  انگگداو 

دقیقگه در تگاریكی در    15مدت  ها بعد او قرار دادن به نمونه

. نمونگ  شگاهد   ]14[نگانومتر قرائگت شگد     517طول مگوج  

بگود.    DPPHلیتگر   میوگی  1لیتر متگانول و   میوی 1مخوو  او 

بگرای هگر تكگرار بگا      DPPHدرصد مهاراععگدگی رادیكگال   

 1درصگد  50فرمول ویر محاسبه شد. همنعین، غوظت مهار 

 آن تعیین شد.

(5) 

   = Ablank - Asample / Ablank× 100     2مهگار میگاان درصگد 
DPPH  
 

جگذب   Asampleجگذب شگاهد و     Ablankدر این رابطگه،  

 نمونه است.

اه آنگالوگ محوگول در    3لعوان استاندارد او ترولواس به

آب تواگگوفرول اسگگت، اسگگتفاد  شگگد. نمگگودار اسگگتاندارد   

، E (003/0های مختوف ویتامین  ترولواس براساس غوظت

مگگگگوتر( میوگگگگی 100/0و  05/0، 025/0، 012/0 ،006/0

صورت معگادل قگدرت ضدااسایشگی     دست آمد. نتایج به به

 ترولواس گاارش شد.

 

 تحلیل آماری و . تجزیه3. 2. 2

معظور مقایس  ارقاک، آومگایش در قالگب    در تحقیق حاضر به

تكگرار انجگاک گرفگت. تجایگ       10طرح اامالً تصادفی و با 

)نسگخ    SAS افاار آمگاری استفاد  او نرک ها با داد   واریانس

ها براساس آومون حگداقل اخگتالف    ( و مقایس  میانگین2/9

 انجاک گرفت.  4میانگین

                                                           
1 . 50 percent Inhibition Concentration 

2. Inhibition 

3 . Trolox Equivalents (TE, mM) 

4 . Least Significant Difference (LSD)  
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 . نتاکج و بحث 3

 هاي فيزکكی   . وکژگی1. 3

های فیایكی میو  نشان داد اه  نتایج تجای  واریانس ویژگی

شگد  در سگطح    در ارقگاک مطالعگه   هگا  اثر رقم بر این ویژگی

 درصد مععادار بود.   5احتمال 

 

 . طول و قطر ميوه1. 1. 3

‘ بكگران ’ قرما متر در سیب گوشت میوی 15/48 طول میو  او

متغیر بود. بیشترین قطر ‘ اطوسی’متر در رقم  میوی 95/69 تا 

و ‘ اطوسگی ’ترتیب در رقم متر به میوی 53/76و  46/78میو  

 17/53و امتگرین قطگر میگو     ‘بسگطاک ’قرمگا   سیب گوشگت 

بود. براسگاس نتگایج   ‘ بكران’قرما  متر در سیب گوشت میوی

‘ بكگران ’قرمگا   گیری طول و قطر میو ، سیب گوشگت انداو 

(. نسبت طول به قطر 2تر او دیگر ارقاک بود )جدول  اوچك

ترین خصوصیات ظاهری سیب است. براسگاس   میو  او مهم

شد، با 9/0تا  85/0استانداردهای سیب، اگر این نسبت بین 

باشگد در گگرو     1تا  9/0میو  در گرو  قابل قبول، اگر بین 

گیرد  آل قرار می باشد، در گرو  اید  1خوب و اگر بیشتر او 

. در این مطالعه، بیشترین مقگدار ایگن نسگبت در رقگم     ]16[

‘ گات’و امترین مقدار آن در رقم  94/0با ‘ گالب ارمانشا ’

شد ، قطگر   رانی مطالعهدست آمد. در هم  ارقاک ایبه 84/0با 

هگای   (. سگیب 3میو  او طگول میگو  بیشگتر اسگت )جگدول      

شگد ، او نظگر شگكل میگو  در      قرما و گالب مطالعه گوشت

. ]37[قگرار گرفتعگد    1شد  در قطبین گرو  تخت گرد یا پهن

قرما نشگان داد   تحقیقات دربارۀ شش ژنوتیو سیب گوشت

ه دارای اه تعها یكی او آنهگا دارای شگكل مخروطگی و بقیگ    

 [.2شكل اروی بودند ]

 

 1خطای استاندارد( ±های فیزیکی ارقام مختلف سیب )میانگین  . ویژگی2جدول 

 ارقاک
 طول

(mm) 

 قطر

(mm) 
 نسبت طول به قطر

 وون تر

(gr) 

 مادۀ خشك

)%( 

 سفتی

 (n/mm2) 

 a74/3 ± 95/69 a75/3  ±46/78 abc005/0  ±89/0 a 91/5  ±91/110 b47/0  ±57/13 cd23/0  ±00/3 **اطوسی

 ab59/2  ±64/68 a82/1  ±53/76 abc02/0  ±89/0 d17/11  ±52/80 a38/0  ±07/15 b1/0  ±22/4 *بسطاک

 e58/2  ±15/48 e58/2  ±17/53 bc01/0  ±87/0 e85/2  ±88/45 a39/0  ±44/15 a21/0  ±65/5 *بكران

 cd6/1  ±72/57 d27/1  ±06/62 a04/0  ±94/0 cd11/5  ±63/87 c45/0  ±27/12 d17/0  ±82/2 **ارمانشا 

 bc16/1  ±55/62 bc13/2  ±62/69 ab03/0  ±90/0 a96/6  ±50/108 c47/0  ±83/11 cd22/0  ±18/3 **اهعا

 d47/1  ±59/54 c66/1  ±46/64 bc01/0  ±85/0 bc83/3  ±94/102 b35/0  ±78/13 cd13/0  ±29/3 **شیخی

 bc82/0  ±35/63 ab53/0  ±22/75 c01/0  ±84/0 a00/6  ±99/165 b39/0  ±86/13 c08/0  ±35/3 گات

 .درصد( 5مععادارند )سطح احتمال امتر او  های با حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف میانگین

 قرما ** سیب گالب و * سیب گوشت

 

                                                           
1. Oblate or Flat-globose 
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 خطای استاندارد( ±در ارقام مختلف سیب )میانگین  آنهای . رنگ و شاخص3جدول 

 *L* a* b* a*:b رند رقم

 d16/2  ±93/51 a86/5  ±82/59 a19/2  ±14/21 a48/11  ±43/33 d63/0 **اطوسی

 a15/1  ±40/68 bc06/1  ±11/36 a30/2  ±46/35 cd62/1  ±35/14 b47/2 *بسطاک

 ab79/0  ±97/66 c42/0  ±22/28 b93/3  ±58/17 d57/1  ±66/5 a11/3 *بكران

 bc17/7  ±77/60 a96/7  ±59/52 a72/7  ±89/34 ab06/5  ±54/28 c22/1 **ارمانشا 

 cd00/2  ±20/56 a86/5  ±82/59 b19/2  ±14/21 a48/11  ±42/33 d63/0 **اهعا

 a21/1  ±24/69 bc11/2  ±99/36 b47/3  ±20/36 cd17/2  ±98/14 b42/2 **شیخی

 ab77/3  ±86/64 b15/7  ±98/41 a55/2  ±17/35 bc14/6  ±45/18 c91/1 گات

 درصد(. 5های با حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف معنادارند )سطح احتمال کمتر از  میانگین

L* ،شاخص روشنایی :a* شاخص قرمزی و :b*شاخص زردی : 

 قرمز ** سیب گالب و * سیب گوشت

 

 . وزن تر و درصد مادۀ خشک 2. 1. 3

 88/45تا ‘ گات’گرک در رقم  99/165مقدار وون تر میو  او 

 (. سیب رقم2متفاوت بود )جدول ‘ بكران’ژنوتیو  گرک در

های خگوب   او نظر مقدار وون تر میو  در گرو  سیب‘ گات’

هگای   خشگك در سگیب   گیرد. بیشترین درصد مگادۀ  قرار می

و  44/15ترتیب با مقادیر  به‘ بسطاک’و ‘ بكران’ قرما گوشت

گرک مشاهد  شد. امترین درصد مادۀ خشك مربو   07/15

‘ گگالب ارمانشگا   ’و  83/11با مقدار ‘ گالب اهعا’به ارقاک 

گرک بود اه در گگرو  ارقگاک بگا وون تگر ویگاد قگرار        27/12

ختوف سیب متفاوت اسگت  گرفتعد. مقدار آبمیو ، در ارقاک م

و هرقدر آبمیو  بیشتر باشد، خاصیت انبارداری میو  ااهش 

 .  ]13،  16[یابد  می

 

 . سفتی ميوه  3. 1. 3

تگگرین فگگااتور در پگگذیرش سگگیب بگگرای  سگگفتی میگگو  مهگگم

. در این تحقیق، بیشترین سگفتی در  ]20[اععد  است  مصرف

نیگوتن بگر    65/5بگا مقگدار   ‘ بكگران ’قرمگا   ژنوتیو گوشگت 

هگای   متر مرب  مشاهد  شد. مقدار سگفتی بگرای سگیب    میوی

نیگوتن بگر    22/6تا  11/3قرما در مطالعات قبوی، او  گوشت

 . ]2[متر مرب  گاارش شد  است  میوی

روی پای  بذری خود استقرار یافته بود. ‘ بكران’ژنوتیو 

‘ رد دلیشگا ’تأثیر مععادار پای  بذری بر سفتی میگو  در رقگم   

تواند در جذب ویگاد   . پای  بذری می]1[گاارش شد  است 

اوسیم و انتقال به میو  مؤثر باشد. امترین سفتی مربو  به 

متر مرب   ر میوینیوتن ب 82/2مقدار  به‘ گالب ارمانشا ’ رقم

او نظگر  ‘ فوجی’و ‘ گات’های (. سیب2مشاهد  شد )جدول 

هگای   انگد. ژنوتیگو   هگای شگاخص   میاان سفتی جاو سگیب 

سفتی بیشتری نسبت به رقم ‘بسطاک’و ‘ بكران’قرما  گوشت

 دارند. ‘ گات’تجاری 

 

 هاي وابسته به زن . رنگ و شاخص4. 1. 3

رقگم بگر رنگد و     نتایج تجای  واریانس نشگان داد اگه اثگر   

شگد  در سگطح    های وابسته به آن در ارقگاک مطالعگه   شاخص

درصد مععگادار بگود. رنگد میگو  یكگی دیگگر او        5احتمال 

خصوصیات ظاهری سیب است اه در جوب مشتری تگأثیر  

های وابسته بگه   ویادی دارد. در این تحقیق، رند و شاخص
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( و *a(، شگاخص قرمگای )  *Lآن شامل شاخص روشعایی )

هگا   ( برای نواحی قرما هر یك او سگیب *bوردی )شاخص 

ها، بیشگترین   گیری شد. براساس نتایج مقایس  میانگین انداو 

قرمگا   و ژنوتیو گوشت‘ گالب شیخی’ میاان رند در رقم

 (. 3بود )جدول  40/68و  24/69ترتیب و به‘ بسطاک’

، ‘اطوسگی ’مربگو  بگه ارقگاک     *Lبیشترین مقگدار شگاخص   

قرمگا   بود. ارقگاک گوشگت  ‘ الب ارمانشا گ’و ‘ گالب اهعا’

دارای ‘ اطوسگگی’و ‘ گگگالب ارمانشگگا  ’، ‘گگگات’، ‘بسگگطاک’

بودند. بیشترین مقدار شگاخص   *aبیشترین مقادیر شاخص 

b*  و بیشگترین نسگبت   ‘ گگالب اهعگا  ’و ‘ اطوسی’در ارقاک

a*:b*  رسد سیب نظر می بود. به 11/3برابر ‘ بكران’در رقم 

های مربو  به آن بگا ارقگاک    و شاخصاو نظر رند ‘ بكران’

 (.3دیگر تفاوت داشت )جدول 

 

 . خصوصيات شيمياکی2. 3

 . مواد جامد محلول و اسيد قابل تيتر1. 2. 3

و  TSS ،TA ،TSS/TAیی میگو  شگامل   ایمیش خصوصیات

اسیدیته در هم  ارقاک بررسی شگد. براسگاس نتگایج تجایگ      

واریگگانس مشگگاهد  شگگد اگگه اثگگر رقگگم بگگر خصوصگگیات    

درصگد مععگادار بگود.     5فیایكوشیمیایی در سگطح احتمگال   

درجگ    70/16تا  03/13 شد  او در ارقاک مطالعه TSSمقدار 

در دو ژنوتیگگو  TSSبگگریكس متفگگاوت بگگود. بیشگگترین    

و  70/16ترتیب با مقادیر  به‘ كرانب’و ‘ بسطاک’قرما  گوشت

 TSSدرج  بریكس مشگاهد  شگد. امتگرین مقگدار      94/15

درجگ    03/13و بگا مقگدار   ‘ گگالب اهعگا  ’مربو  بگه رقگم   

، ارقگگاک TSS(. او نظگگر میگگاان  4بگگریكس بگگود )جگگدول   

و ارواسگی   ]32[شد  نادیك به ارقاک بومی رومگانی   مطالعه

و  ]33[بودنگگد، امگگا نسگگبت بگگه ارقگگاک بگگومی ترایگگه    ]25[

 بگا مطالعگات   TA باتتر بودند. سگطح  ]11[جمهوری چك 

تا  31/0او   TA. میاان]32،  35[مطابقت دارد  مشابه پیشین

(. ارقگاک  4درصد مالیك اسید متفگاوت بگود )جگدول     00/2

 بومی سیب طعم ترش دارند.

 

 خطای استاندارد( ±های شیمیایی ارقام مختلف سیب )میانگین  . ویژگی4جدول 

 رقم
1

 TSS 

(৹
B) 

2 
 TA 

(%) 
TA/ TSS اسیدیته 

 c52/0  ±66/13 d02/0  ±36/0 a7/3  ±77/38 b03/0  ±99/3 **اطوسی

 a88/0  ±70/16 b14/0  ±99/0 c74/2  ±55/17 d04/0  ±41/3 *بسطاک

 a04/1  ±94/15 a12/0  ±00/2 d74/0  ±79/7 d03/0  ±19/3 *بكران

 bc74/0  ±53/14 d008/0  ±36/0 a03/3  ±77/39 b04/0  ±04/4 **ارمانشا 

 c41/0  ±03/13 d03/0  ±31/0 a55/4  ±94/41 a16/0  ±45/4 **اهعا

 c14/0  ±73/13 d02/0  ±38/0 a71/1  ±32/36 b17/0  ±09/4 **شیخی

 bc35/0  ±60/14 c03/0  ±59/0 b57/0  ±79/24 c05/  ±73/3 گات

 قرما سیب گوشت ** سیب گالب و *

 درصد(. 5های با حروف غیرمشابه در هر ستون دارای اختالف مععادارند )سطح احتمال امتر او  میانگین2

 مواد جامد محوول1اسید قابل تیتراسیون،  
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مربو  بگه ژنوتیگو    TAدر این تحقیق، بیشترین مقدار 

ممكگن   لیك اسید بگود اگه  درصد ما 00/2با مقدار ‘ بكران’

 TA. مفیگد باشگد   آیعگد   اصگالحی  هگای  برنامگه  برای است

 ]35[ام درخت  تحت تأثیر لواموی نظیر محصول تواند می

  TAاو بگاتیی  سگطح  چعین یا تاریم برداشت قرار گیرد، اما

 لوامگل  نتیجگ   رسگد  نظر مگی  به درصد مالیك اسید( 00/2)

( و اسید قابل TSSمقدار مواد جامد محوول ). باشد ژنتیكی

( تأثیر مهمی در تعیین ایفیگت ارقگاک سگیب    TAتیتراسیون )

 . ] 28[ دارند 

. ]22[اععدۀ طعم میگو  اسگت   تعیین TAبه  TSSنسبت 

متفاوت بگود. بیشگترین    94/41تا  79/7مقدار این نسبت او 

، ‘اطوسگی ’مربگو  بگه ارقگاک     TSS:TAمقدار ایگن نسگبت   

بگود اگه   ‘ گالب شیخی’و ‘ عاگالب اه’، ‘گالب ارمانشا ’

(. ارقاک گالب طعگم  4همگی او ارقاک گالب بودند )جدول 

 ]18[و بوی مالیم دارند و وجه تسمی  آنها نیا همین است 

ا قرمگ  در رقگم گوشگت   TAبه  TSS. امترین مقدار نسبت 

مشاهد  شد. ایگن رقگم طعگم موگس      79/7با مقدار ‘ بكران’

هگای   طگور معمگول سگیب    دارد و بسیار خوشما  است. بگه 

 . ]17[قرما ایرانی چعین طعمی دارند  گوشت

 

 . اسيدکتة ميوه2. 2. 3

دهعدۀ غوظت یون هیدروژن در لصارۀ ، نشانمقدار اسیدیته

(. 4متغیر بود )جگدول   45/4تا  19/3میو  است. اسیدیته او 

و ‘ بكگران ’قرمگا   هگای گوشگت   امترین اسیدیته در ژنوتیو

  و بیشگترین اسگیدیته در   41/3و  19/3ترتیب و به‘ بسطاک’

‘ آوایگش ’مشاهد  شد. رقم بومی  45/4با ‘ گالب اهعا’رقم 

باتترین سطح پكتین  های ارب است، دارای سیباه جاو 

 .]37[ امترین اسیدیته بود و

 

 . مقدار فنول کل  3. 2. 3

، اختالف مععگاداری او نظگر مقگدار فعگول در     قیتحقدر این 

(. بیشگترین مقگدار   5شد  وجود داشت )جدول  ارقاک مطالعه

‘ بسگگطاک’و ‘ بكگگران’قرمگگا  فعگگول در دو ژنوتیگگو گوشگگت

واتن گالیك  گرک اای میوی 73/4011 و 01/4481ترتیب با  به

 گرک وون تر میو ، و امترین مقدار فعول اگل  100اسید در 

واتن گالیگك   گگرک ااگی   میوگی  05/2596با ‘ اطوسی’در رقم 

گرک وون تر میو  بود اه بگا در معگر  هگوا     100اسید در 

ای شگدن   قرار گرفتن، در مدت ومان بیشگتری دچگار قهگو    

 . (5شد )جدول  می

 شده  كل و قدرت ضداكسایشی ارقام مطالعه فنول. محتوای 5جدول 

 *** TPC ارقاک
(mg GAE/100 g FW) 

Trolox eq 
(μg/ml) 

IC50 

(μg/ml) 

 05/2596b 07/2 21/28±  27/242 اطوسی**

 01/4481a 33/6 05/59±  69/378 بكران *

 82/3358b 34/5 34/54±  67/362 **ارمانشا 

 89/2992c 90/2 53/37±  31/104 **اهعا

 13/2863d 4/3 12/42±  62/108 **شیخی

 02/2171c 08/7 13/62±  64/188 گات

 قرما ** سیب گالب و * سیب گوشت *** محتوای فعول ال،
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بوگوغ،    رقم، مرحوگ  فعولی در سیب به غوظت ترایبات

بسگتگی دارد  میگو    هگای مختوگف   قسمتشرای  محیطی و 

دلیل قرمگا بگودن    قرما به های گوشت . در سیب]9 ، 27، 37[

ای شگدن مشگخص نبگود، امگا      قهگو  ‘ بكران’ویژ  در رقم  به

بالفاصگوه  ‘ گگات ’و ‘ گالب شیخی’، ‘گالب ارمانشا ’ارقاک 

شگدند اگه در معگاب ، لوگت      ای رند مگی  بعد او برش قهو 

ای شگگدن را ویگگاد بگگودن مقگگدار ترایبگگات فعگگولی و   قهگگو 

 .]19[اند  ااسیداسیون آنها ذار ارد 

 

 . قدرت  داکساکشی 4. 2. 3

در بخگش   DPPHمربو  به مهار رادیكگال آواد   IC50میاان 

دسگت  هگا بگه   خوراای )پوست و گوشت( هر یك او نمونه

، مربگو  بگه ژنوتیگو    IC50(. بیشترین میگاان  5آمد )جدول 

ترتیگب  و بگه ‘ گگات ’و ‘ گگالب ارمانشگا   ’و ارقگاک  ‘ بكران’

میكروگگرک در میكرولیتگر لصگگارۀ    13/62و  34/54، 05/59

میگگو  بگگود. ارقگگاک ایرانگگی، ترایبگگات فعگگولی و قگگدرت      

.  بررسی اثر لصار  بر میاان ]3[یشی ویادی دارند ضدااسا

هگای تعیگین    ، یكگی او بهتگرین روش  DPPHمهار رادیكگال  

 .]13[قدرت ضدااسایشی است 

 

 گيري کلی   . نتيجه4

‘ بكگران ’قرمگا   براساس نتایج تحقیق حاضر، سیب گوشگت 

،  TSSهای مطووبی نظیر وون خشك، سگفتی،  دارای ویژگی

TA نسبت ،TSS/TA در  ممكن اسگت  ها ین ویژگیاست. ا

یا تاریم برداشت  ]35[ام درخت  اثر لواموی نظیر محصول

اوآنجا اه این ژنوتیو روی پای  بذری خگود  اما  قرار گیرد،

ها ژنتیكی باشد و بگه   استوار است، ممكن است این ویژگی

بیان دیگر به پایه مربو  شود، ویرا پای  بذری تأثیر ویگادی  

یجه سفتی میو  دارد. آنتوسیانین در بر جذب اوسیم و در نت

این ژنوتیو، بر اروش ایفی آن افگاود  و قابویگت ورود آن   

ااری آسان ارد  است. البته بگا توجگه بگه     را به صععت میو 

 صعای  فراوری نظیگر  برای رسد نظر می انداوۀ اوچك آن، به

قرمگا   ژنوتیگو گوشگت   تر باشد. معاسب غیر  و مربا آبمیو ،

به  TSSاو نظر انداو ، درصد مادۀ خشك، سفتی و ‘ بسطاک’

شباهت ویادی دارد، با این تفگاوت اگه دارای   ‘ بكران’رقم 

گوشت صگورتی اسگت و تشگكیل آنتوسگیانین در گوشگت      

گیرد. این نتایج نشگان داد اگه    صورت پرااعد  صورت می به

  نظیگر  شگد  هگای بررسگی   ارقاک سیب گالب او نظر ویژگگی 

و رنگد   TSS ،TAانداو ، وون تگر، درصگد مگادۀ خشگك،     

قرما قرار دارند و  گوشت در نقط  مقابل ارقاک سیب گوشت

خاصیت ضدااسایشی، محتوای فعولی و اند. او نظر  متفاوت

اند اگه محتگوای    اروشمعدی پالسمژرکبومی و قدیمی ارقاک 

رد ’ و ‘گگات ’فعولی آنها برابر با ارقاک معروف تجاری نظیگر  

 .]23 ، 30، 39[یا بیشتر او آنهاست ‘ دلیشا

 

 تشكر و قدردانی

او آقایان لوگی مختصگی )اسگتادیار محتگرک گگرو  ورالگت       

دانشگا  تربیت مدرس(، حمیدرضا نادلوی )دهیار روسگتای  

بكگگران او توابگگ  شهرسگگتان شگگاهرود(، و صگگدرایی )مربگگی 

ارقگاک  هعرستان اشاوروی شهید رجایی دماوند( برای تهیگ   

 شود. و خانم مویحه افتخاری قدردانی می‘ گات’و ‘ گالب’
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