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چکيده
 در این بررسی میوههای هشت رقم توتفرنگی.( منبع خوبی از ترکیبهای ضداکسایشی طبیعی استFragaria ananassa Duch.) توتفرنگی
، سلوا و پاجرو در مرحلۀ رسیدگی برداشت شدند و برای تجزیه و تحلیل محتوای فنل کل، ونتانا، کویینالیزا، پاروس، کاماروسا، مرک،شامل کردستان
 درTSS  نتایج نشان داد که باالترین میزان.( و فعالیت ضداکسایشی کل تجزیه و تحلیل شدندTSS)  مواد جامد محلول، ویتامین ث،آنتوسیانین کل
 میزان آنتوسیانین. کویینالیزا و پاروس پایینترین محتوای فنل کل را دارند، رقمهای پاجرو. مرک و ونتانا مشاهده شد، کاماروسا،رقمهای کردستان
 رقم مرک باالترین میزان اسیدیتۀ قابل، از بین رقمهای بررسیشده. مرک و کاماروسا در باالترین میزان بود،کل و ویتامین ث در رقمهای کردستان
 همبستگی مثبت بین محتوای فنل کل. درحالیکه رقم کویینالیزا پایینترین فعالیت ضداکسایشی کل را نشان داد،عیارسنجی (تیتراسیون) را داشت
 بهطورکلی.) با فعالیت ضداکسایشی کل وجود داشت1/33( ) و اسیدیتۀ قابل تیتراسیون1/33(  ویتامین ث،)1/12(  محتوای آنتوسیانینها،)1/11(
. مرک و کاماروسا منابع مهمی برای ترکیبهای ضداکسایشی هستند،رقمهای کردستان
. فنل کل، ضداکسایشها، توتفرنگی، آنتوسیانین کل:واژههای کليدی
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ABSTRACT
Strawberry (Fragaria ananassa Duch.) is a good source of natural antioxidants. Fruits from eight Strawberry
(Fragaria ananassa Duch.) cultivars (‘Kurdistan’, ‘Merck’, ‘Camarosa’, ‘Paros’, ‘Queen Elisa’, ‘Ventana’, ‘Selva’
and ‘Pajaro’) were harvested at ripen stage and analyzed for total phenolic content, total anthocyanin content, vitamin
c, total soluble solid and total antioxidant activity. The results showed that the highest TSS was found in Kurdistan,
Camarosa, Merek and Ventana cultivars. The cultivars of ‘Pajaro’, ‘Queen Elisa’ and ‘Paros’ had the lowest total
phenolic contents. Total Anthocyanin and vitamin C content were highest in ‘Kurdistan’, ‘Merek’ and ‘Camarosa’.
Among the investigated strawberry fruits the cultivar of ‘Merek’ showed the highest amount of total titratable acidity,
while regarding to total antioxidant activity ‘Queen Elisa’ showed lower total antioxidant activity. There were
significantly positive correlation between traits of total phenolic content (0.41), total anthocyanin content (0.42),
vitamin C (0.53) total titratable acidity (0.53) and total antioxidant activity. Generally, ‘Kurdistan’, ‘Merek’ and
‘Camarosa’ were good source of antioxidant compounds.
Keywords: antioxidants, strawberry, total phenol, total anthocyanin.
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مقدمه
برنامۀ (رژیم) غذایی نامناسب منجر به بروز بسیاري از
بیماريها همانند بیماريهاي قلبی-عروقی و سرطان
میشود ( .)Keith, 1999تنش اکسایشی در اثر تعادل
نداشتن میان تولید رادیکالهاي آزاد درون بدن و
سازوکارهاي دفاعی ضداکسایشی بیوشیمیایی به وجود
میآید .رادیکالهاي آزاد در بدن موجودات زنده در اثر
سوختوساز (متابولیسم) هوازي تولید میشوند .این
رادیکالها سبب آسیب رسیدن به یاختهها میشوند.
ترکیبهاي ضداکسایشی (مانند گلوتاتیون ،ویتامین ث و
پلیفنلها) سبب مهار رادیکالهاي آزاد میشوند ( Fang
 .)et al., 2002بررسیهاي مختلف نشان دادهاند که
گیاهان ترکیبهاي ضد اکسایشی دارند که تأثیر
محافظتی در برابر بیماريهایی مانند سرطان و
بیماريهاي قلبی دارند .ترکیبهاي ضداکسایشی با مهار
رادیکالهاي آزاد ،از آسیب و زیان آنها به لیپیدها،
پروتئینها و اسیدهاي نوکلئیک جلوگیري میکنند
(.)Ames et al., 1993; Heinonen et al., 1998
در سالهاي اخیر عوارض نامطلوبی از مصرف
ضداکسایندههاي مصنوعی (سنتتیک) مانند بوتیل
هیدرواکسی آنیزول ،)BHA) 5بوتیل هیدرواکسی
تولوئن (BHT) 2گزارش شده و در حیوانات
آزمایشگاهی باعث سرطانزایی و آسیب کبدي شدهاند
( .)Ebrahimzadeh et al., 2008بنابراین تالش براي
جایگزینی ترکیبهاي ضداکسایشی مصنوعی منجر به
کشف این ترکیبها از منابع گیاهی شد ( Mour et al.,
بهرغم وجود ترکیبهاي ضداکسایشی مختلف
 .)2001
در پالسما ،سامانۀ دفاعی بدن بهتنهایی قادر به از بین
بردن رادیکالهاي آزاد ایجادشده در بدن نیست .به
همین جهت ضداکسایشها باید از راه منابع غذایی
تأمین شوند ( .)Young & Woodside, 2001بنابراین
نیاز به ترکیبهاي ضداکسایشی قوي با اثربخشی
پرهیزناپذیر است .امروزه بسیاري از

بیشتر یک ضرورت
متخصصان تغذیه براي تأمین ترکیبهاي ضداکسایشی
موردنیاز بدن ،مصرف گیاهان ،میوهها و سبزيها را
بهطورمعمول مصرف ترکیبهاي
توصیه میکنند .زیرا 
ضداکسایشی گیاهی عوارض جانبی کمتر و خاصیت
درمان بهتري دارند (.)Frankel, 1999

ترکیبهاي ضداکسایشی موجود در

از مهمترین
لها ،گلوتاتیونها،
برنامۀ غذایی میتوان به توکوفرو 
اسید آسکوربیک و نمکهاي آسکوربات ،کاروتنوییدها
و ترکیبهاي فنلی اشاره کرد ( Young & Woodside,
 .)2001از بین ترکیبهاي گیاهی که خواص
ضداکسایشی دارند ،ترکیبهاي فنلی توزیع گستردهاي
در گیاهان دارند (.)Frankel, 1999
گیاهانی که غنی از ترکیبهاي ضداکسایشی هستند
میتوانند باعث حفاظت یاختهها از آسیبهاي اکسایشی
شوند .توتفرنگی یکی از این گیاهان است که میوة آن
خواص ضداکسایشی باالیی دارد .میوة توتفرنگی
ویتامین ث و ترکیبهاي فنلی بسیار باالیی دارد .انواع
فنلها که بهطور عمده در توتفرنگیها شناخته شدهاند
هیدرواکسی بنزوئیک اسیدها (گالیک و االژیک اسیدها)،
هیدرواکسی سینامیک اسیدها (-ρکوماریک) ،تاننهاي
5
قابل آبکافت یا هیدرولیز (االژيتاننها) ،فالونولها
2
(کورستین ،کامپفرول و میرستین) ،فالون-3-اول
(کاتچین ،اپی کاتچین) و آنتوسیانینها هستند ،همچنین
پالرگونیدین تريگلوکوزید یکی از رنگدانههاي
فالونوئیدي خیلی مهم است.
تحقیقات نشان داده که عصارة توتفرنگی فعالیت
آنزیمی باالیی را براي سمزدایی اکسیژن و همچنین
ظرفیت ضداکسایشی باالیی در برابر رادیکالهاي آزاد
دارد (.)Pineli et al., 2011
ژنوتیپهاي مختلف توتفرنگی ترکیبهاي
ضداکسایشی زیاد و درنتیجه ظرفیت ضداکسایشی باالیی
دارند گزارش شده است که فعالیتهاي ضد تقسیم
یاختهاي عصارة میوة توتفرنگی روي رشد یاختههاي
سرطانی مخاط ریۀ انسان در میان ژنوتیپهاي مختلف
متفاوت بوده است (.)Wang & Lin, 2000
ژنوتیپ و شرایط محیطی میتوانند روي
ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی توتفرنگیها تأثیرگذار
باشند ( .)Pokorny, 2007محققان بیان کردند که
قندها ،اسیدهاي آلی ،آنتوسیانینها و ویتامین ث
بهطور معنیداري توسط ژنوتیپ تحت تأثیر
قرار میگیرد .پالرگونیدینتريگلوکوزید بهعنوان
1. Flavonol
2. Flavan-3-ol
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آنتوسیانین غالب در همۀ رقمها حضور دارند،
درحالیکه حضور پالرگونیدینهاي دیگر به ژنوتیپ
بستگی دارند (.)Crespo et al., 2010
مقادیر اسید آسکوربیک توتفرنگی توسط رقم و
درجۀ رسیدگی میوه تحت تأثیر قرار میگیرد ،اما
بهطور میانگین غلظت آن  64میلیگرم در صد گرم
میوة تازه است که در توتفرنگی نسبت به دیگر
میوهها به نسبت باال است (.)Zhang & Omaye, 1998
دستآمده از تحقیقات نشان داد که
به 
نتایج 
5
اختالف معنیدار در ترکیبهاي فعال زیستی مانند
فنل کل ،ویتامین ث ،فالونوئید ،االژیک اسید کل و
ظرفیت ضداکسایشی آنتوسیانین در رقمهاي
بهطورکامل
توتفرنگی رشد کرده در برزیل ،در مرحلۀ 
رسیده وجود داشت (.)Pinto et al., 2008
نتایج تحقیق اثر رقم و تاریخ برداشت بر میزان
مواد جامد محلول و سطوح مواد شیمیایی گیاهی
ضداکساینده در دوازده رقم توتفرنگی نشان داد که
میزان پلیفنلها در برداشت ماه ژوئن (خرداد) پایین
اما غلظت قندهاي محلول و اسید آسکوربیک بیشتر
بود .درحالیکه میوههاي برداشتشده در فوریه (بهمن)
میزان پلیفنل متوسطی داشتند ،اما میزان کمتري از
مواد جامد محلول و اسیدآسکوربیک در آنها وجود
داشت (.)Del Pozo-Insfran et al., 2006
توتفرنگی بهعنوان یک میوة غنی از مواد
گستردهاي

ضداکسایشی در استان کردستان در سطح
کشت میشود .استان کردستان از نظر میزان تولید و
سطح زیر کشت مقام اول کشور را دارد .رقم غالب
توتفرنگی در استان رقم کردستان است و در چند
سال گذشته رقمهاي زیادي وارد استان شده و کشت
آنها گسترش یافته است .از بین این رقمها میتوان به
پاروس و کویینالیزا اشاره کرد .هدف از این پژوهش،
بررسی برخی از ویژگیهاي فیزیکی و بیوشیمیایی
شامل اسیدیتۀ قابل عیارسنجی (تیتراسیون) ،میزان
مواد جامد محلول ،آنتوسیانین کل ،ظرفیت ضد
اکسایشی کل ،فنل کل و ویتامین ث در هشت رقم
میوة توتفرنگی در استان بود.

 5گرم از میوة توتفرنگی آسیاب (
 )A11B, Germanyشده ،همراه نیتروژن مایع در 1

1. Bioactive

)2. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH

مواد و روشها
میوههاي هشت رقم توتفرنگی شامل رقمهاي
کردستان ،مرک ،کاماروسا ،پاروس ،کویینالیزا ،ونتانا،
سلوا و پاجرو در مرحلۀ تمام قرمز از مزارع توتفرنگی
مرکز تحقیقات کشاورزي گریزة سنندج (طول
جغرافیایی  74درجه و  5دقیقۀ شرقی و عرض
جغرافیایی  31درجه و  56دقیقۀ شمالی و ارتفاع
 5741از سطح دریا) برداشت شدند .رقمهاي
توتفرنگی بهصورت جوي و پشتهاي کشت شده بودند.
یدرنگ پس از برداشت
عمر گیاهان چهار سال بود .ب 
میوهها در نیتروژن مایع فریز و به آزمایشگاه گروه علوم
باغبانی دانشگاه کردستان منتقل و در فریزر -04
درجۀ سلسیوس تا هنگام اندازهگیري صفات مختلف
نگهداري شدند.
استخراج عصاره و ارزیابی ظرفيت ضداکسایشی کل

میوههاي فریزشدة توتفرنگی با استفاده از نیتروژن مایع
با آسیاب آزمایشگاهی ( IKA, Model A11B,
 )Germanyخرد شدند 5 .گرم میوههاي پودرشده با 7
دستآمده
سیسی متانول استخراج شد .عصارة متانولی به 
در  0444دور به مدت پانزده دقیقه سانتریفیوژ شد .در
این روش ،ترکیب رادیکالی پایدار ديپیپیاچ14 2
میکروموالر استفاده شد .جذب نمونهها با استفاده از
دستگاه طیفسنج نوري (اسپکتروفتومتر) مدل
 ،Analytik jena ،Specord210ساخت آمریکا در
طولموج  154نانومتر خوانده شد ( Larrauri et al.,
 .)1998توان مهارکنندگی رادیکال ديپیپیاچ با نمونه،
با استفاده از رابطۀ  5محاسبه شد:
) )%( = (A0 – Aتوان مهارکنندگی
()5
A0 × 544
رادیکال ديپیپیاچ
 = A0جذب نوري نمونه بدون عصارة متانولی میوه
 = Aجذب نوري محلول حاوي عصارة میوه
اندازهگيري ميزان اسيد آسکوربيک
IKA, Model
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سیسی تري کلرواستیک اسید 54درصد همگن
(هموژنیزه) شد .عصارة بهدستآمده به مدت بیست
دقیقه در  3144دور سانتریفیوژ شد .به  4/1سیسی از
محلول روشناور  5سیسی از معرف دي نیتروفنیل
هیدرازین  6میلیموالر اضافه شد و به مدت سه ساعت
در حمام آب  34درجۀ سلسیوس قرار داده شد .پس از
درآوردن نمونهها از حمام آب  4/41سیسی H2SO4
61درصد سرد به آن اضافه شد .نمونهها به مدت سی
دقیقه در حمام آب  34درجۀ سلسیوس قرار گرفتند.
پس از سرد شدن نمونهها در دماي اتاق میزان جذب
آنها در طولموج  124نانومتر با استفاده از دستگاه
طیفسنج نوري (مدل ،Analytik jena ،Specord210
ساخت آمریکا( خوانده شد .میزان اسیدآسکوربیک
نمونهها بر پایۀ استاندارد تهیهشده با اسید آسکوربیک
تعیین و بر پایۀ میلیگرم در  544گرم وزن تر گزارش
شد (.)Omaye et al., 1979
تعيين ميزان فنل کل

فنل کل میوههاي توتفرنگی با استفاده از معرف فولین-
سیکالتیو ) (FCو استفاده از طیفسنج نوري اندازهگیري
شد .در این روش  4/1گرم میوة توتفرنگی با استفاده از
 52سیسی از مخلوط استون ،آب و استیک اسید به
نسبت ( )44 :23/1 :4/1عصارهگیري شد ( Scalzo et
 .)al., 2005نمونهها در  5674gبهمدت پانزده دقیقه
سانتریفیوژ شدند .به  4/1سیسی از محلول روشناور5 ،
سیسی از معرف فولین -سیکالتو و  54سیسی کربنات
سدیم  4/1درصد اضافه شد .پس از دو ساعت نگهداري
در دماي محیط آزمایشگاه جذب نوري آن توسط
طیفسنج نوري در طولموج  414نانومتر خوانده شد
( .)Singleton et al., 1999میزان فنل کل در نمونهها با
استفاده از منحنی استاندارد برحسب میلیگرم اسید
گالیک در گرم وزن تر میوه بیان شد.
تعيين غلظت آنتوسيانين کل

محتواي آنتوسیانین کل در عصارهها با استفاده از روش
اختالف  pHاندازهگیري شد .میزان جذب توسط
طیفسنج نوري در طولموجهاي  154و  444نانومتر
اندازهگیري شد و از رابطۀ

در دو  pHمتفاوت  5و 7/1

 2براي محاسبۀ میزان آنتوسیانین استفاده شد
(:)Wrolstad, 1976
–A= (A510nm-A700nm) pH 1
()2
(A510nm–A700nm) pH 4.5

= میزان آنتوسیانین کل (میلیگرم در لیتر)
)(A/22, 400a) (103) (433.2b

 =aجذب موالر پالرگونیدین تري گلوکوزید
 =bوزن مولکولی پالرگونیدین تري گلوکوزید
اندازهگيري ميزان مواد جامد محلول

درصد مواد جامد محلول با استفاده از شکستسنج
(رفراکتومتر) دیجیتال (مدل  ،Atago ،3tساخت ژاپن)
اندازهگیري و بر پایۀ درجۀ بریکس گزارش شد.
اندازهگيري اسيدیتۀ قابل عيارسنجی

براي اندازهگیري اسیدیتۀ قابل عیارسنجی مقدار 2
میلیلیتر از آبمیوه با آب مقطر به حجم  24میلیلیتر
رسانده شد .سپس تا رسیدن  pHبه  0/5با هیدروکسید
سدیم  4/5نرمال تیتر شد .میزان سود مصرفی یادداشت
و با استفاده از رابطۀ  ،3درصد اسید برحسب سیتریک
اسید محاسبه شد (.)Montero et al., 1996
()3

×544

N × V × Meq
M

= اسیدیته

 =Meqمیلیاکی واالن اسید غالب میوة توتفرنگی
(اسیدسیتریک = )4/467
 =Nنرمالیتۀ سود مصرفی ( 4/5نرمال)
 =Mحجم آبمیوة مصرفی برحسب میلیلیتر
 =Vحجم سود مصرفی
تجزیۀ آماري

تجزیۀ واریانس دادهها در قالب طرح بلوکهاي کامل
تصادفی با سه تکرار با استفاده از نرمافزار MSTATC
انجام گرفت .ضریبهاي همبستگی با استفاده از
نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .مقایسۀ میانگینها با
استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکن در سطح احتمال
1درصد انجام شد .نمودارها با استفاده از نرمافزار
 Excelرسم شدند.
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را در تغییرپذیري این صفت بازي میکند (جدول .)5
مقایسۀ میانگین دادهها نیز نشان داد که در بین هشت
رقم توتفرنگی بررسیشده ،رقم کاماروزا ،مرک و
کردستان بیشترین میزان رنگدانۀ آنتوسیانین را داشتند
و رقم پاروس کمترین میزان آنتوسیانین ( 0/31میلیگرم
در  544گرم وزن تر میوه) را داشت (شکل  .)2اختالف
بین کمترین و بیشترین میزان این فراسنجه در بین
هشت رقم توتفرنگی بررسیشده  3/2برابر است .این
یافتهها با نتایج پیشین گزارش شده در مورد غلظت
آنتوسیانینها در رقمهاي مختلف توتفرنگی همخوانی
دارد ( .)Aaby et al., 2005آنتوسیانینها در میوههاي
توتفرنگی از مهمترین ترکیبهاي پلیفنولی
شناختهشده هستند و از لحاظ کمی هم خیلی مهم

هستند .پالرگونیدین تريگلوکوزید فراوانترین
آنتوسیانین در همۀ رقمهاي توتفرنگی است که 64-31
درصد آنتوسیانین کل را تشکیل میدهد ( da Silva et
.)al., 2007
عاملهاي محیطی و زراعی بر تجمع آنتوسیانین
5
در توتفرنگی تأثیر دارند .توتفرنگی رقم مالتو
محتواي آنتوسیانین بسیار باال دارد .تجمع آنتوسیانین
در این رقم بشدت تحت تأثیر شرایط محیطی مانند
دما ،شدت نور و ترکیبهاي خاک قرار میگیرد
( .)Milella et al., 2006آنتوسیانینها بهعنوان
ترکیبهاي ضداکسایشی در گیاهان مطرح هستند و
فعالیت باالي ضداکسایشی آنها به خاطر ساختارشان
است (.)Van Acker et al., 1995

نتايج و بحث
نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که نوع رقم
گیريشده
توتفرنگی تأثیر معنیداري بر صفات اندازه 
شامل فنل کل ،آنتوسیانین کل ،ویتامین ث ،ظرفیت
ضداکسایشی کل ،میزان اسیدیتۀ قابل عیارسنجی و
میزان مواد جامد محلول کل در سطح احتمال 5درصد
داشته است (جدول .)5
شرایط رشد و ژنتیک بر کیفیت میوة توتفرنگی
تأثیر دارند .نتایج تحقیقات نشان داد که تأثیر ژنوتیپ
روي کیفیت تغذیهاي توتفرنگی بیشتر از شرایط
کشت است (.)Capocasa et al., 2008
فنل کل

دستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد
به 
نتایج 
که نوع رقم تأثیر بسیار معنیداري در سطح  5درصد
بر میزان فنل کل داشت (جدول  .)5مقایسۀ میانگین
دادهها نشان داد که رقمهاي پاجرو ،کویینالیزا و
پاروس میزان کمتري فنل کل و رقمهاي کردستان،
مرک ،کاماروزا ،ونتانا و سلوا مقادیر بیشتري فنل کل
داشتند (شکل .)5
آنتوسيانين کل

دستآمده از تجزیۀ واریانس دادههاي
نتایج به 
بهدستآمده از اندازهگیري آنتوسیانین کل نشان داد که
رقم توتفرنگی تأثیر بسیار معنیداري بر میزان
آنتوسیانین کل داشت .بهعبارتدیگر ژنتیک نقش مهمی

گیريشده در هشت رقم توتفرنگی موردبررسی
جدول  .5نتایج تجزیۀ واریانس صفات اندازه 
Table 1. Analysis of variance for measured triats in the eight strawberry cultivars
Titratable
acidity
0.99ns
**1.71
0.68
9.38

Total
soluble
solid
1.04ns
**4.31
0.51
8.76

Mean squares for
Free radical
Vit. C
scavenging
activity
46.48 ns
12.16 ns
** 152.96
** 171.33
16.71
34.94
12.62
7.75

Total
phenols
* 480.13
** 752.35
125.34
14.04

Degree
of freedom Anthocyanin
9.36 ns
** 113.72
3.66
10.06

2
7
14

Source of variation
Block
Cultivar
Error
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :نشاندهندة غیر معنیداري ،معنیداري در سطح  1و  5درصد است.
ns, * and **: not significant, significant at 5% and 1% level, respectively.

1. Maletto
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Figure 1. Total phenols content in the studied strawberry cultivars.

میزان ویتامین ث در بین رقمهاي مختلف متفاوت
است و اختالف بین کمترین و بیشترین میزان ویتامین
ث در این رقمهاي حدود دو برابر بود .افزون بر آن بین
میزان ویتامین ث و ظرفیت ضداکسایشی کل
همبستگی مثبت و معنیداري ( )4/13مشاهده شد.
همبستگی باالیی بین فنلها ( )R2=4/333و اسید
آسکوربیک ( )R2=4/307با فعالیت ضداکسایشی
گزارش شده است .همچنین همبستگی فنلها با
فعالیت ضداکسایشی ،کمی باالتر از میزان ویتامین ث
گزارش شده است که با نتایج دیگر بررسیها همخوانی
دارد (.)Rys et al., 2009

ویتامين ث

ویتامین ث بهعنوان یک ترکیب ضداکسایشی مهم در
میوهها بررسی شده است .نتایج بهدستآمده از تجزیۀ
واریانس دادههاي بهدستآمده نشان داد که رقم
توتفرنگی اثر بسیار معنیداري بر میزان ویتامین ث
داشت (جدول  .)5نتایج بهدستآمده از مقایسۀ
میانگین دادهها (شکل  )3نشان داد که از هشت رقم
بررسیشده ،رقمهاي کاماروسا ،کردستان و

توتفرنگی
مرک محتواي ویتامین ث بیشتر و رقمهاي پاروس،
کویینالیزا ،ونتانا ،سلوا و پاجرو حاوي ویتامین ث
کمتري بودند (شکل  .)3با توجه به نتایج بهدستآمده
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Figure 2. Total Anthocyanin content in the studied strawberry cultivars.

ظرفيت ضداکسایشی کل

تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که نوع رقم اثر
معنیداري بر توان مهارکنندگی رادیکال  DPPHیا همان
ظرفیت ضداکسایشی کل در توتفرنگی در سطح 5درصد

داشت .ظرفیت ضداکسایشی رقمهاي مختلف توتفرنگی
بهشدت تحت تأثیر گونه یا رقم قرار میگیرد ( Lukton et
.)al., 1955; Scalzo et al., 2005
دستآمده از مقایسۀ میانگین
به 
همچنین نتایج 
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دادهها نیز نشان میدهد ،در بین هشت رقم
توتفرنگی موردبررسی تنها رقم کویینالیزا فعالیت
ضداکسایشی کمتري نسبت به دیگر رقمها داشت
( 13/27درصد) و هفت رقم توتفرنگی دیگر همگی
ظرفیت ضداکسایشی باالیی داشتند و هیچ اختالف
معنیداري بین آنها مشاهده نشد (شکل.)7
نتایج بهدستآمده از ارزیابی ضریب همبستگی
پیرسون نیز نشان داد که یک همبستگی قوي بین
ظرفیت ضداکسایشی کل و ویتامین ث ( )4/13در
سطح 5درصد و بین ظرفیت ضد اکسایشی کل و فنل
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کل ( )4/75همبستگی مثبت معنیداري در سطح 1
درصد وجود داشت .بین ظرفیت ضداکسایشی کل و
میزان آنتوسیانین کل ضریب همبستگی مثبت ()4/75
در سطح 1درصد به دست آمد .این نتایج نشاندهندة
این هستند که سهم زیادي از ظرفیت ضداکسایشی
کل در توتفرنگی به دلیل ترکیبهاي فنلی و ویتامین
انجامشده نشان دادند که

ث است .بررسیهاي
توتفرنگی میزان باالیی فعالیت ضداکسایشی را
دارد که آنهم با ترکیبهاي فنولی میوهها مرتبط
است.
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Figure 3. Vitamin C content in the studied strawberry cultivars.

Pajaro

Selva

Ventana

a

b

Queen
Elisa
Cultivars

Paros

Camarosa

Merek

DPPH radical scavenging
)capacity (%

a

a

a

a

a

a

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kurdistan

شکل  .7توان مهارکنندگی رادیکال  DPPHدر رقمهاي موردبررسی توتفرنگی.



Figure 4. DPPH radical scavenging capacity in the studied strawberry cultivars.

مواد جامد محلول کل

میزان مواد جامد محلول از شاخصهاي مهم کیفی
است که رابطۀ مستقیم با کیفیت خوراکی میوه در
زمان رسیدن دارد و مصرفکنندگان تمایل زیادي به
میوههاي رسیده با میزان مواد جامد محلول کل باال

دارند ( .)Del Pozo-Insfran et al., 2006نتایج
بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادههاي بهدستآمده
در این بررسی نشان داد که رقم در سطح 5درصد بر
میزان مواد جامد محلول توتفرنگی تأثیر معنیداري
داشت (جدول  .)5نتایج بهدستآمده از مقایسۀ
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 0/77درجۀ بریکس) میزان مواد جامد محلول بیشتر و
رقم پاروس ( 1/37درجۀ بریکس) کمترین میزان مواد
جامد محلول کل را داشت.

میانگین دادهها (شکل  )1هم نشان داد که در بین
بررسیشده رقمهاي کردستان،

هشت رقم توتفرنگی
کاماروسا ،ونتانا و مرک (به ترتیب  0/3 ،3/27 ،3/47و
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Figure 5. Total soluble solids in the studied strawberry cultivars.

( )4/13و اسیدیتۀ قابل عیارسنجی ( )4/13با ظرفیت
ضد اکسایشی کل مشاهده شد .همچنین یک
همبستگی به نسبت باال بین اسیدیتۀ قابل عیارسنجی
و فنل کل ( )4/6و ویتامین ث ( )4/10در سطح
5درصد و بین اسیدیته و ظرفیت ضداکسایشی کل
( )4/70در سطح 1درصد وجود داشت (جدول .)2
فنل کل ،آنتوسیانین کل ،ویتامین ث و اسیدیتۀ
قابل عیارسنجی در مهار رادیکالهاي آزاد نقش دارند.
محققان گزارش کردند که فعالیت ضداکسایشی
میوههاي سته 5از مراحل نخستین بلوغ تا مرحلۀ
نیمرس کاهش پیدا کرده و پسازآن افزایش مییابد
( .)Wang & Lin, 2000همچنین ،فعالیت
ضداکسایشی کل از مرحلۀ رسیدة قرمز تا مرحلۀ قرمز
تیره افزایش پیدا میکند (.)Olsson et al., 2004

اسيدیتۀ قابل عيارسنجی

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که
رقم در سطح احتمال 5درصد بر میزان اسیدیتۀ قابل
عیارسنجی تأثیر معنیداري داشت (جدول  .)5نتایج
بهدستآمده از مقایسۀ میانگین دادهها (شکل  )6نیز
نشان داد که در بین هشت رقم بررسیشده ،رقم مرک
باالترین میزان اسیدیته را داشت ( 52/0میلیگرم در
 544گرم وزن تر) و رقم پاجرو کمترین میزان اسیدیته را
داشت ( 1/6میلیگرم در  544گرم وزن تر) .در دیگر
رقمها میزان اسیدیتۀ قابل عیارسنجی بین  4/7تا 3/6
میلیگرم در  544گرم وزن تر قرار داشت.
نتایج بهدستآمده از جدول همبستگی بین صفات
مختلف (جدول )2نشان داد که همبستگی مثبتی بین
فنل کل ( ،)4/75آنتوسیانین کل ( ،)4/72ویتامین ث
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Figure 6. Titratable acid in the studied strawberry cultivars.
1. Berry
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جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون بین صفات مختلف در رقمهاي توتفرنگی موردبررسی
Table 2. Pearson’s correlation coefficients between different traits in the studied strawberry cultivars
Titratable
acidity

Total soluble
solid

Free radical
scavenging activity

1

1
0.21ns

1
0.22 ns
* 0.48

Vit. C

Total phenols

Anthocyanin

1
**0.53
**0.56
**0.60

1
**0.69
*0.41
0.37ns
**0.58

1
**0.42
**0.81
*0.41
**0.71
0.27ns

Anthocyanin
Total phenols
Vit. c
Free radical scavenging activity
Total soluble solid
Titratable acidity

 * ،nsو ** :به ترتیب نشاندهندة غیر معنیداري و معنیداري در سطح  1و  5درصد است.
ns, * and **: not significant, significant at 5% and 1% level, respectively

کل در مراحل مختلف رسیدگی با هم اختالف
معنیداري نداشتند .اما در رقم کامینورییل 2باالترین
میزان فعالیت ضداکسایشی کل در مرحلۀ صورتی
مشاهده شد .همچنین میزان ترکیبهاي ضداکسایشی
در رقم اسوگرند نسبت به رقم کامینورییل در مرحلۀ
سبز باالتر بود ( .)Pineli et al., 2011فعالیت
ضداکسایشی کل در میوههاي رقمهاي وحشی
توتفرنگی نسبت به رقمهاي تجاري بیشتر است
(.)Guo et al., 1997

در تحقیقاتی تأثیر رشد و رسیدگی میوه بر
ظرفیت ضداکسایشی رقم سلوا در ده مرحلۀ رشد میوة
توتفرنگی بررسی شد .نتایج نشان داد که کاهش
شدیدي در میزان ظرفیت ضداکسایشی کل توتفرنگی
رقم سلوا در میوههاي برداشتشده در مرحلۀ سبز
کوچک به سبز بزرگ دیده میشود که مصادف با
مرحلۀ تقسیم یاختهاي است .بهطورکلی میزان
ترکیبهاي ضداکسایشی در مرحلۀ سبز کوچک و سبز
بزرگ باالتر بود و ظرفیت ضداکسایشی کل با سیر
تکاملی فنلها و غلظت اسیداسکوربیک همبستگی
داشت اما با غلظت آنتوسیانینها رابطهاي نداشت
( .)Ferreyra et al., 2007یک همبستگی بسیار قوي و
معنیداري ( )4/05بین آنتوسیانین کل و ویتامین ث
وجود دارد .افزون بر آن همبستگی معنیداري بین
آنتوسیانین و فنل کل ( )4/72و آنتوسیانین و فعالیت
ضداکسایشی کل ( )4/75بهدست آمد.
بر پایۀ گزارش محققان گونه ،رقم و مرحلۀ نمو
میوه بر ظرفیت ضداکسایشی میوههاي توت سیاه،
تمشک و توتفرنگی تأثیر معنیداري دارند .توت سیاه،
تمشک و میوههاي توتفرنگی برداشتشده در طول
مرحلۀ سبز باالترین میزان ظرفیت ضداکسایشی را
داشتند و در همۀ گونهها کمترین میزان ظرفیت
ضداکسایشی در مرحلۀ نیمرس مشاهده شد
( .)Olsson et al., 2004ظرفیت ضد اکسایشی کل در
رقمهاي مختلف توتفرنگی در مراحل مختلف
رسیدن میوه متفاوت است .نتایج پژوهشها نشان داد
که در توتفرنگی رقم اسوگرند ،5ظرفیت ضداکسایشی

نتایج این تحقیق نشان داد که رقمهاي توتفرنگی از
نظر ترکیبهاي ضداکسایشی با هم تفاوت معنیداري
داشتند .رقمهاي کردستان ،مرک و کاماروسا از نظر
بیشتر صفات بررسیشده در وضعیت بهتري قرار
داشتند و رقمهاي پاجرو ،پاروس و کویین الیزا نیز
مقادیر پایینتري را نشان دادند .از نظر ظرفیت
پاکسازي رادیکالهاي آزاد رقم کویینالیزا از همه
ضعیفتر بود .با توجه به بررسیهاي پیشین در
توتفرنگی فنلها بیشترین سهم در فعالیت
ضداکسایشی کل بر عهده دارند و در رقم کویینالیزا
میزان فنل کل کمتر بود .لذا فعالیت پایین
ضداکسایشی رقم کویین الیزا به علت محتواي فنل کل
پایین این رقم بود .همچنین میزان ویتامین ث و
اسیدیتۀ قابل عیارسنجی بیشترین سهم را در ظرفیت
ضداکسایشی رقمهاي توتفرنگی موردبررسی بر عهده
داشتند.

1. Osogrand

2. Camino Real
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