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چكيده
امشيصٌ دس دويب سؿذ ي پيـشفت قبثل تًرُي دس تًليذ ي مؼشفي وًؿيذويُبي گيبَي رذيذ كٍ غىي اص آوتي اكؼيذاوُب ي تشكيجبت فىًليك َؼتتىذ اوزتب
ؿذٌ اػت ثٍ عًسيکٍ ؿًاَذ اپيذميًلًظيکي وـبن دادٌ اػت كٍ ملشف مىبػت غزا َب ييب وًؿيذويُبي غىي اص تشكيجبت فىًليك ي آوتي اكؼيذاوُب ،ميضان
اثتال ثٍ ثؼيبسي اص ثيمبسيُب اصرملٍ ثيمبسيُبي قلجي ػشيقي سا كبَؾ مي دَذ .دس ايه تحقيق،پغ اص تُيٍ فشمًالػيًن َبي ؿبمل ؿيش ػًيب ي آثميتًٌ
ي مخلًط آلجبلً صسؿك ثٍ رُت ثشسػي فؼبليت آوتي اكؼيذاوي تشكيت اص آصمًن ساديکبل آصاد ()DPPHاػتفبدٌ ؿذ .تشكيجبت فىًليك ويض ثب سيؽ فتًليه
ػيًكبتيً 6ي محتًي آوتًػيبويه ثٍ سيؽ  pHافتشاقي 7ي ثش حؼت آوتًػيبويه غبلت صسؿك ي آلجبلً محبػجٍ گشديذَ .مچىيه ميضان ييتبميه ث مًرًد دس
ومًوٍ َب تًػظ سيؽ اػتبوذاسد اوذاصٌ گيشي ييتبميه ث دس آثميًٌ ربت اوذاصٌ گيشي ؿذ .دادٌ َب ثب اػتفبدٌ اص وش افضاس  SASمًسد تزضيٍ ي تحليتل قتشاس
گشفتىذ .وتبيذ وـبن داد كٍ ثيـتشيه مُبس كىىذگي يب خىخي ػبصي ساديکتبل  DPPHدس تيمتبس  %20ؿتيش ػتًيب  %80آاثميتًٌ ثتب ميتبو يه ) (%SCثتٍ
ميضان ، ) ppm( 41/ 88مقذاس تشكيجبت فىًليك  1012ميليگش مؼبدل اػيذ گبليك مًرًد دس 100گش ومًوٍ ي سقيق ؿذٌ ،محتًاي آوتً ػيبويه85 /75
(ميلي گش دس100ميلي ليتش ) ي ميضان ييتبميه ث( 4 /192ميلي گش دس  100ميلي ليتش ) گضاسؽ ؿذ كٍ دس تيمبس َبي ثؼذي ثتب كتبَؾ ميتضان آثميتًٌ،
كبَؾ ايه تشكيجبت سا داؿتيم .وتيزٍٍ ثشسػي َمجؼت ي وـبن مي دَذ كٍ استجبط مخجت ي مؼىي داسي ثيه محتًي فىًليك آوتًػيبويه ي ييتتبميه ث ثتب
تًاوبيي مُبس كىىذگي ساديکبل  DPPHيرًد داسد .
ياژٌ َای کلیدی :خلًكيبت آوتي اكؼيذاوي ي فىًليك ،آلجبلً ،صسؿك ،ؿيش ػًيب
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امشيصٌ دس دويب سؿذ ي پيـشفت قبثتل تتًرُي دس تًليتذ ي مؼشفتي
وًؿيذوي َب ي گيبَي رذيذ ديذٌ ميـًد كٍ اػبػب مشثًط ثتٍ ييظگتي
 -1داوؾ آمًختٍ كبسؿىبػي اسؿذ ػلً كىبيغ غزايي ،داوـ بٌ آصاد اػتالمي ،ياحتذ
ػجضياس،گشيٌ ػلً كىبيغ غزايي ،ػجضياس ،ايشان
(* -وًيؼىذٌ مؼئًل)nazariyanar@yahoo. com Email :
 -2ػضً َيئت ػلمي گشيٌ مُىذػي ػلتً كتىبيغ غتزايي ،داوـت بٌ آصاد اػتالمي،
ياحذ ػجضياس،گشيٌ ػلً كىبيغ غزايي ػجضياس ،ايشان
 -3كبسؿىبع مؼبيوت غزا ي داسي_اداسٌ ي وظبست ثش مًاد غزايي آسايـي ي ثُذاؿتتي
داوـ بٌ ػلً پضؿکي ؿبَشيد
 -4ػضً َيئت ػلمي گشيٌ مُىذػي ػلتً كتىبيغ غتزايي ،داوـت بٌ آصاد اػتالمي،
ياحذ دامغبن،گشيٌ ػلً كىبيغ غزايي ،دامغبن ،ايشان
 -5داوؾ آمًختٍ كبسؿىبػي اسؿذ ػلً كىبيغ غزايي ،داوـ بٌ آصاد اػتالمي ،ياحتذ
ػجضياس،گشيٌ ػلً كىبيغ غزايي،ػجضياس ،ايشان
6 - Folin&ciocaltaeu
7 - pH Differential Method

َب ي مضايب ي خبف آوُب دس افضايؾ ي ثُجًد ػالمت ملشف كىىذٌ مي
ثبؿذ ؿيش ػًيب يك مىجغ مُمتي اص پتشيتئيه َتب  ،اػتيذ َتبي آميىتٍ
ضشيسي  ،تشكيجبت فيتًكيميکبل ،مًاد مؼذوي ي ييتبميه َبػت كٍ ثتٍ
دليل غىي ثًدن اص ايضيفاليين ي ييتبميه َب اص رملٍ ،ييتبميه Eداساي
خبكيت آوتي اكؼيذاوي مي ثبؿذ (رؼفتشي )1384 ،صسؿتك ي آلجتبلًاص
ميًٌ َبي ثًمي ايشان َؼتىذ كٍ ثٍ عًس يػيغ ثؼلت خًاف تغزيٍ اي
آوُب ثٍ ػىًان چبؿىي غزا ي دس تًليذ محلًالتي مبوىذ مشثب  .آثميتًٌ ي
وًؿبثٍ ي ...اػتفبدٌ مي ؿًوذ  .ايه ميًٌ ربت غىي اص آوتً ػيبويه َب ي
ييتبميه ث مي ثبؿىذ كٍ آوتًػيبويه َب غبلت دس آوُتب ػتيبويذيه -3-
گلًكًصيذ 8اػت ( .( Baojun,2004آوتًػيبويه َب تشكيجبت پلي فىًل
ياص ثضسگ تشيه گشيٌ اص سو ذاوٍ َبي محلًل دس آة َؼتىذ ي مؼتئًل
ايزبد سوگ ثؼيبسي اص ميًٌ رتبت اص رملتٍ او تًس قشمض،تتًت فشو تي
آلجبلً،صسؿتتك ي . . .متتيثبؿتتىذ .ايتته تشكيجتتبت داساي خبكتتيت آوتتتي
اكؼيذاوي َؼتىذ كٍ ثشاي ثؼيبسي اص ػيؼتمُبي ثذن وقؾ حفتبتتي
8 - Cyanidin -3-glycoside
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داسوتتذ ي ثتتٍ پيـتت يشي اص ثيمتتبسي قلجتتي ويتتض كمتتك متتي كىىتتذ
(Harborne,1998).

پًتش ي َمکبساوؾ ( )2007مغبلؼٍ اي دس مًسد تُيٍ ي وًؿتيذوي
ػًيب ثب اػتفبدَب اصػلبسٌ ي رغبل اختٍ اوزب دادوتذ وتتبيذ ثتٍ دػتت
آمذٌ حبكي اص آن ثًد كٍ ميتًان اص ػلبسٌ رغبل اختتٍ ثغتًس مًفقيتت
آميضي دس تُيٍ وًؿيذوي ػًيبيي اػتفبدٌ كشد كٍ ػاليٌ ثتش داسا ثتًدن
عؼم ي سوگ مغلًة خبكيت آوتي اكؼيذاي ؿيش ػتًيب سا استقتبم متي
ثخـذ .ربكجکً َمکبساوؾ ( )2007مغبلؼٍاي سا دس مًسد فؼبليت آوتتي
اكؼيذاوي يآوتًػيبويه اص ػلبسٌ ميًٌ ربت قشمض اوزب دادوذ كٍ وتتبيذ
كلي وـبن داد كٍ ثيه محتًي آوتًػيبويه ي فؼبليتت آوتتي اكؼتيذاوي
آوُب استجبط مؼتقيم يرًد داسد ي ػلبسٌ ميًٌ َتبي قشمتض ميتًاوىتذ ثتٍ
ػىًان يك مىجغ خًة اص تشكيجتبت آوتتي اكؼتيذاوي دس سطيتم غتزايي
اوؼبن ثبؿىذ.
ميچيکتتً ي َمکتتبساوؾ ( )2002مغبلؼتتٍ اي دس متتًسد محتتتًي
تشكيجبت ي فؼبليت آوتي اكؼيذاوي اص ايتضيفاليين َتب دس ؿتيش ػتًيب ي
تًفً اوزب دادوذ .وتبيذ استجبط مخجت قًي ثيه ايضيفالين كل ،آگليکًن
ريىيؼتيه ي تشفيت آوتي اكؼيذاوي اص ؿيش ػًيب گضاسؽ كشد .ثىبثش ايه
ثب تًرٍ ثٍ مًاسد ركش ؿذٌ دس ايه تحقيق آثميًٌ ي آلجبلً -صسؿتك ثتب
َذف افضايؾ خبكيت آوتي اكؼيذاوي دس وًؿيذوي ػًيبيي اضبفٍ ؿذٌ
اػت.
مواد و روشها
دس ايه مغبلؼٍ رُت تُيٍ وًؿيذوي ؿيش ميًٌ ي آلجبلً _صسؿك اص
ومًوٍي ؿيش ػًيب ثذين َيچ افضيدوي ي َمچىيه كىؼبوتشٌ ي آلجتبلً ي
صسؿك اص ؿشكت ػًيب ػتبن اػتتفبدٌ گشديتذ  .دس ايته تحقيتق اثتتذا
فشمًالػيًن َبي مخلًط آثميًٌ (صسؿك ي آلجبلً ثٍ وؼجت يکؼتبن) ي
ؿيش ػًيب ؿبمل  %20ؿيش ػًيب  %80-آثميتًٌ  30،ؿتيش ػتًيب %70-
آثميًٌ ي  %40ؿيشػًيب  %60آثميًٌ ،ي ؿيش ػًيب ثذين افضيدن آثميتًٌ
ثٍ ػىًان ومًوٍ ي ؿبَذ سا تُيٍ كشدٌ يمخلًط َبي حبكل سا ثؼتذ اص
پبػتًسيضاػيًن ثب اػتفبدٌ اص آين تحت ختال )  - labtedمتذل 2030
 L70ػبخت كـًس كشٌ رىًثي) خـك كشدٌ ي تًػظ غشثبل ثبمؾ 1
ميلي متشي آػيبة (دػت بٌ  Fossػبخت كـًس ػًئذ) ؿذوذ ي پغ اص
آػيبة ؿذن ثٍ داخل فشيضس مىتقل ؿذٌ تب تشكيجبت آوتي اكؼتيذاوي دس
ومًوٍ َب دچبس آػيت وـًوذ.
اندازه گيري تركيبات فنوليك شيرميوه آلبالو زرشك:

محتًي تب فىًلي ثب اػتفبدٌ اص ياكىؾ گش فًليه –ػيًكبتيً اوذاصٌ
گيشي ؿذ .ومًوٍ ثب ياكىـ ش فًليه ػيًكبلتيً  0/2وشمبل مخلًط ؿذٌ
ي پغ اص قليبيي ومًدن(كشثىبت ػذيم ، ) %7رزة آن  2ػبػت ثؼتذ
دس عًل مًد  760وتبوًمتش دس مقبثتل ثالوتك تًػتظ اػتفکتشيفتًمتش

) Shimadzuػبخت كـًس طاپه) حجت ؿذ .اػيذ گبليتك ثتٍ ػىتًان
اػتبوذاسدثشاي سػم مىحىي كبليجشاػيًن ثکبس سفت  .محتًي تب فىًلي
ثش اػبع مؼبدل " ميلي گش اػيذ گبليك دس  100گتش متبدٌ خـتك
"گضاسؽ ؿذ ). (-Kyung et al. , 2008
اندازه گيري آنتوسيانين به روش  pHافتراقي
ثشاي اوذاصٌ گيشي آوتًػيبويه اص ؿيًٌ اي كٍ فًلکي ي فشاوؼيغ
دسػبل  1968ثٍ كبس ثشدوذ،اػتفبدٌ ؿذ .دس ايه سيؽ رزة ومًوٍ َبي
تُيٍ ؿذٌ تًػظ ثبفش  pH =1, pH =4/5ثٍ يػيلٍ دػت بٌ اػتفکتش ي
فتًمتش دس عًل مًد  510وبوً متش ثش حؼت سوگ داوٍ آوُب ػيبويذيه -
-3گلًكًصيذ مًرًد دس صسؿك كٍ ثيـتتشيه رتزة سا دس عتًل متًد
 510وبوًمتش وـبن مي دَتذ اوتذاصٌ گيتشي ؿتذ ي دس وُبيتت غلظتت
آوتًػيبويذيه اص ساثغٍ صيش ثٍ دػت آمذ).( Fransis,1975
1

Cmg/100ml= ∆A/€L×M×D

:Dفبكتًس سقيق كشدن
:∆Aاختالف ثيه دي رزة دس pH =1،pH =4/5
:Mرش مًلکًلي ػيبويذيه -3-گاليکًصيذ ((445 g/mol
:€رزة مًلي ػيبويذيه -3-گاليکًصيذ () L/mol. cm29 /600
 :Lعًل ػل ثش حؼت ػبوتي متش
اوتتذاصٌ گيتتشي ييتتتبميه ث :عجتتق سيؽ اػتتتبوذاسد اوتتذاصٌ گيتتشي
ييتبميه ث دس آثميًٌ ربت اوذاصٌ گيشي ؿذ ي ثش حؼت ميلتي گتش دس
 100ميلي ليتش گضاسؽ ؿذ.
اندازه گيري فعاليت آنتي راديكالي
اثتذا غلظت َبي مختلف اص ومًوٍ َب سا تُيٍ كتشدٌ (غلظتت،300
750،600،450ي)ppm 900ػفغ4ميلي ليتش اص غلظتت َتبي ػتبختٍ
ؿذٌ ثب  1ميلي ليتش محلًل  500ميکشي مًالس متبوًلي  DPPHمخلًط
ؿذٌ ي پغ اص ثُم صدن ثٍ مذت  30دقيقٍ دس تتبسيکي اوکًثتٍ ؿتذوذ.
رزة مخلًط دس  517وبوًمتش ي دس مقبثل ػل حتبيي متتبوًل تًػتظ
دػت بٌ اػفکتشيفتًمتش قشائتت ؿتذ .تًاوتبيي خىختي ػتبصي ساديکتبل
 DPPHكٍ ثيبو ش تشفيت آوتي ساديکبلي ؿيش ميًٌ ي آلجتبلً صسؿتك
اػت مغبثق فشمًل صيش محبػجٍ ميـًدكٍ دس ايه ساثغٍ

 ;%SCميضان تشفيت آوتي ساديکبلي.
 ;Acontrolميضان رزة كىتشل
 ;Asampleميضان رزة ومًوٍ
 % SCثيبو ش مقذاسي اص ومًوٍ مي ثبؿذ كٍ قبدس ثٍ رزة دسكذي
& fuleki

1 - fransis

بزرسی فعاليت آًتی اكسيداًی شيز هيَُ ی آلبالَ-سرشك بز هبٌای شيز سَیا

اص ساديکبل آصاد مي ثبؿذ.
َمچىيه ثشاي مقبيؼٍ فؼبليت تيمبسَب اص مفًُ  IC50اػتفبدٌ ؿذ.
 IC50ثيبو ش غلظتي اص ومًوٍ َب متي ثبؿتذ كتٍ قبدساػتت  50دسكتذ
ساديکبل آصاد سا وبثًد كىذ .رُت محبػجٍ ي ايه فبكتًس مؼبدلٍ ي ثتيه
رزة ومًوتٍ ي غلظتت سا ثتشاصؽ دادٌ ي ثباػتتفبدٌ اص مؼبدلتٍ ثذػتت
آمذٌ IC50سا تؼييه مي كىيم مقذاسثذػت آمذٌ ثب فؼبليت ومًوتٍ ساثغتٍ
ػکغ داسد (رُت مقبيؼٍ فؼبليتت آوتتي اكؼتيذاوي تيمبسَتب اص آوتتي
اكؼيذان ػىتضي  BHTثٍ ػىًان ؿبَذ مخجت اػتفبدٌ ؿذ).
)(Kukic et al. , 2008

ارزيابي حسي
دس ايه مغبلؼٍ ثٍ مىظًس مقبيؼٍ تيمبسَتبي مختلتف ،خلًكتيبت
مًسد وظش (عؼم ،آسيمب،ثبفت،سوتگ ي پتزيشؽ كلي)تًػتظ  30اسصيتبة
آمًصؽ ديذٌ ثٍ سيؽ َذيويك  5وقغٍ (;1ثؼيبس ثتذ ;2،ثتذ ;3 ،وتٍ
خًة ي وٍ ثذ ;4،خًة ;5،ثؼيبس خًة ) مًسد اسصيبثي قتشاس دادٌ ؿتذ
)(Potter et al. , 2008
افضاس آمبسي )SAS (901

تزضيٍ ي تحليل دادٌ َب ثب اػتفبدٌ اص وش
يسػم ومًداس َب ثب اػتفبدٌ اص وش افتضاس EXCELكتًست گشفتت َتم
چىيه عشح آمبسي كبمال تلبدفي مًسد اػتتفبدٌ قتشاس گشفتت مقبيؼتٍ
ميبو يه ثب اػتفبدٌ اص سيؽ حذاقل تفتبيت مؼىتي داس ( )LDSكتًست
گشفت (تمبمي وتبيذ ثب  3تکشاس اوزب ؿذ)
نتایج و بحث
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گبليك اػيذ دس گش ومًوٍ خـك ؿذٌ ثش اػبع مؼبدلٍ ختظ مىحىتي
اػتتتبوذاسد( ( y= 0/006x+0/ 0304، r2 =0/994محبػتتجٍ ؿتتذ كتتٍ
محتًاي تب فىلي ثشاي تيمبس َبي ؿيش  %80آثميًٌ  %-70 ،آثميتًٌ ي
 %60آثميتتًٌ ي ومًوتتٍ ي ؿتتيش ػتتًيب ثتتٍ تشتيتتت 850 ,1012ي750
 mgGAE/100grثٍ دػت آمذٌ كٍ وتبيذ حتبكي اص آن اػتت كتٍ ثتب
افضايؾ ميضان آثميًٌ صسؿك -آلجبلً محتًي فىلي افضايؾ متي يبثتذي
ثيه تيمبسَب اختالف مؼىي داسي دس ػغح ( )%p<0/01مـبَذٌ ؿذ.
پًتش ي َمکبساوؾ ( )2008دس استجبط ثب فشمًالػيًن َتبي رغتبل
اختٍ ي ؿيشػًيب تشكيجبت فىًليك سا ثيه  664تب  537ثش حؼتت اكتي
ياالن گش فشيليك اػيذ ثٍ اصاي  100گش مبدٌ خـك گضاسؽ كشدوذ
ي ربكًثك ي َمکبساوؾ ( )2007دس استجبط ثب اوتذاصٌ گيتشي تشكيجتبت
فىًليك اص ػلبسٌ ميًٌ ربت قشمض (تًت فشو ي  ،صغبل اختٍ  ،صسؿتك
،آلجبلً  ،گيالع ي  ) . . .مقذاس ثيه  2774تب  mgGAE/L 6361گضاسؽ
كشدوذ .ثبرًن ي َمکبساوؾ ( )2009ميضان تشكيجبت فىًليك اص ياسيتتٍ
َبي مختلف ؿتيش ػتًيب سا ثتيه  2/34تتب  g GAE /L 2/52گتضاسؽ
كشدوذ.
محتوي آنتوسيانين
ميتتضان آوتًػتتيبويه عجتتق سيؽ  Phافتشاقتتي وتتتبيذ صيتتش سا دس
ثشداؿت .ثغًسيکٍ غلظت آوتًػيبويه دس تيمبسَبي ؿبمل  %80آثميتًٌ
 %70،ي  % 60ي ومًوتتتٍ ي ؿتتتيش ػتتتًيبثٍ تشتيتتتت ، 67/5 ، 88/75
47/5ي Mg/100ml 10/75گضاسؽ ؿذ ثيه تيمبس َتب اختتالف مؼىتي
داسي دس ػغح( )P<0. 01يرًد داسد.

محتوي تام فنلي
محتًي تب فىلي ثب متذ فًليه ػيًكبليتً ثٍ كتًست ميلتي گتش

شكل -1اثر تیمار َا بر ريی محتًای ترکیبات فىًلي شیر میًٌ ی آلبالً -زرشك
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شكل -2اثر تیمار َا بر ريی محتًای ترکیبات آوتًسیاویه شیر میًٌ ی آلبالً –زرشك

شكل -3اثر تیمار َا بر ريی محتًای ييتامیه ث شیر میًٌ ی آلبالً –زرشك

ؿشيفي ( )1387دس ثشسػي سيؿُبي اػتخشاد سوگ صسؿك ميتضان
آوتًػتتيبويه دس صسؿتتك تًػتتظ حتتالل آة سا mg/100ml 107/95
گضاسؽ كشد .ربكًثك( )2008آوتًػيبويه َبي مًرًد دس ػلبسٌ ميتًٌ
ربت قشمض آلجبلً  ،تمـك  ،تًت فشو ي  ،صسؿك ي  . . .سا دس سوذ ثيه
 3 .4069دس مًسد رغبل اختٍ  89 .1145دس مًسد آلجبلً ثتش حؼتت mg
ػيبويذيه -3گاليکًصيتذ ثتش )mg /kg ( kgگتضاسؽ كشدوتذ .ثالوتذ ي
َمکبساوؾ ( )2004آوتًػيبويه َبي مًرًد دس آلجتبلً سا اوتذاصٌ گيتشي
كشدوذ ثغًسيکٍ ثيـتشي ميضان آوتًػيبويه دس آلجبلً مشثًط ثٍ ػيبويذيه
 -3گاليکًصيذ ثب ميضان  72/14mg/10grثًد.
ويتامين ث
وتتتبيذ حبكتتل اص اوتتذاصٌ گيتتشي محتتتًي ييتتتبميه ث مًرتتًد دس
ومًوٍَب ثٍ ايه تشتيت ثًد كٍ ثيـتشيه محتًي ييتتبميه ث دس تيمتبس
 %80آثميًٌ ثب ميضان  4/192ي ثذوجبل آن دس تيمتبس  %70آثميتًٌ 3/22
،تيمبس  %60آثميًٌ  mg/100ml 1/95يتيمبسؿيش ػًيب 0/252گتضاسؽ
ؿذ كٍ ثيه تيمبس َب اختالف مؼىي داسي دس ػغح ()%p<0.01مـبَذٌ

ؿذ.
يسع ( )2006ييتتتتبميه ث ي آوتًػتتتيبويه َتتتبي مًرتتتًد دس
ياسيتٍَبي مختلف آلجبلً سا ثٍ ػىًان دي تشكيت آوتي اكؼتيبوي ي مترحش
رس سطيم غزايي اوؼبن اوذاصٌ گيشي كشدوذي استجبط مؼتقيم سا ثتيه ايته
تشكيجبت ي فؼبليت آوتي اكؼتيذاوي گتضاسؽ كشدوذحؼتىي )  (1387دس
پبيبن وبمٍ ي خًد دس استجبط ثب وًؿبثٍ ي صسؿك ميضان ييتتبميه ث سا
دس  3فشمًالػتتيًن مختلتتف اصكىؼتتبوتشٌ صسؿتتك ي كىؼتتبوتشٌ ػتتيت
 4/3،5/5ي mg/100ml 5/5كٍ تفبيت دس ميضان ييتبميه ث ثتٍ ػلتت
افضايؾ ميضان صسؿك دس فشمًالػيًن َب مي ثبؿذ.
فعالیت آوتي راديكالي:دسايه آصمًن ساديکتبل  DPPHثتب آوتتي
اكؼيذ اوُب يب دي ش گًوٍ َبي ساديکبلي ياكىؾ مي دَىذ ي مقذاس آوُتب
كبَؾ مي يبثذ .ي دس وتيزٍ رزة دس عًل مًد  517وتبوًمتش كتبَؾ
مي يبثذ .دس ايه تحقيق ميضان رزة ساديکبليُبي آصاد ثب  % Scومبيؾ
دادٌ مي ؿًد ثغًسيکٍ دس ثشسػي احش تيمبسَب ثش فؼبليت آوتي ساديکتبلي
ومًوٍ  %80آثميًٌ ثب ميبو يه( )% Scثتٍ ميتضان  ، 41/88ومًوتٍ %70
آثميًٌ ثب ميبو يه ( )% Scثٍ ميتضان  37/54ي ومًوتٍ  %60آثميتًٌ ثتب

بزرسی فعاليت آًتی اكسيداًی شيز هيَُ ی آلبالَ-سرشك بز هبٌای شيز سَیا

ميبو يه ( )% Scثٍ ميضان 22/07ي ؿيشػًيب  27/07ثتشتيت ثيـتشيه ي
كمتشيه فؼبليت آوتي ساديکبلي سا داؿتىذ.
دس ثشسػي احشمتقبثل غلظت ي تيمبسمغبثق ؿکل ثبال مـبَذٌ ؿتذ
كٍ فؼبليت مُبس كىىذگي ساديکبل  DPPHدس تمبمي تيمبسَب ثب افضايؾ

5

غلظت افضايؾ مي يبثذ .ثغًسيکتٍ ثيـتتشيه مُبسكىىتذگي دس غلظتت
 ppm900اص تيمبس  % 80آثميتًٌ ي كمتتشيه مُبسكىىتذگي دس غلظتت
 ppm300اص تيمبس ؿيش ػًيب مـبَذٌ ؿذ ثىبثشايه استجبط مؼتقيمي ثيه
غلظت ي فؼبليت مُبس كىىذگي ساديکبل يرًد داسد.

شكل -4اثر تیمار َا بر ريی درصد مُار کىىدگي راديكال در شیر میًٌ ی آلبالً –زرشك

شكل -5اثرمتقابل تیماري غلظت بر ريی درصد مُار کىىدگي راديكال در شیر میًٌ ی آلبالً –زرشك
جديل  -1مقادير َ IC50ر 3فرمًالسیًن َمراٌ با BHT IC50
R2

هعادلِ خط

)IC50PPM

فزهَالسيَى

0/98

Y=0/053x+10/11

752/67

 %20شيرسًيا  %80آبميًٌ

0/98
0/97

Y=0/0562x+5/912
Y=0/594x+-0/88

784/48
856/59

%30شيرسًيا%70-آبميًٌ
%40شيرسًيا  %60-آبميًٌ

97 .0

Y=0. 0534x-8. 91

1111/1

شيرسًيا

97 .0

Y=0. 4315x+20. 56

86/11

BHT
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شكل -6اثر  IC50تیمارَا در بٍ دام اودازی راديكال DPPH

جديل َ -2مبستگي ترکیبات فىًلي،ييتامیه ث يآوتًسیاویه با فعالیت مُار کىىدگي راديكال آزاد
تزكيبات فٌَلی

ٍیتاهيي ث

آًتَسياًيي

فعاليت هْار كٌٌدگی رادیكال

0/97626
0/9974
0/97149
1

0/90331
0/95838
1
0/97149

0/98819
1
0/95838
0/9974

1
0/98819
0/90331
0/97626

ثب تًرٍ ثٍ ؿکل ي رذيل ثبال تفتبيت مؼىتي داسي ( )p>0. 01دس
فبكتًس IC50ثيه تيمبسَب يرًد داسد َمبوغًس كٍ ركش ؿتذ  IC50ثيتبو ش
غلظتي اص ومًوٍ َب مي ثبؿذ كٍ قبدساػتت  50دسكتذ ساديکتبل آصاد سا
وبثًد كىذ ثىبثشيبن َشچٍ غلظت ثيـتش ثبؿذ وـبن دَىذٌ ضؼيف ثتًدن
تيمبس دس مُبس كشدن  50دسكذ ساديکبل آصاد اػتت ثغًسيکتٍ  BHTي
 L-Ascorbic acidثؼيبس قًيتش َؼتىذ وؼتجت ثتٍ تيمبسَتبي ؿتبمل
آثميًٌ ي ؿيش ػًيب ثؼيبس قًيتش َؼتىذ.
رذيل َ 2مجؼت ي ثيه فؼبليتت مُبسكىىتذگي ساديکتبل (قتذست
آوتي اكؼيذاوي)  ،تشكيجبت فىتًلي ،آوتًػتيبويه َتب ي ييتتبميه ث ثتٍ
ػىًان تشكيجبت آوتي اكؼيذاوي دس فشمًالػيًن َتبي وًؿتيذوي ؿتيش
ميًٌ ي ػًيب سا وـبن مي دَذ وتبيذ َمجؼت ي مخجت يمؼىتي داسي سا
ثيه محتًي فىًليك ،آوتًػيبويه ي ييتبميه ث ثب تًاوبيي مُبسكىىتذگي
ساديکبل  DPPHوـبن داد .ثب تًرتٍ ثتٍ رتذيل (َ )2مجؼتت ي ثتيه
آوتًػيبويه ي مُبس كىىذگي ساديکبل آصاد وؼجت ثتٍ تشكيجتبت فىتًلي ي
ييتبميه ث قًيتش ميجبؿذ .ربكًثك ي َمکبساوؾ ( )2007استجتبط ثتيه
فؼبليت آوتي اكؼيذاوي ي محتًي آوتًػيبويه  r2= 0. 96ي استجبط ثتيه
فؼبليت آوتي اكؼيذاوي ي محتًي فىًليك سا  r2= 0. 95ثذػت آيسدوذ.
ثىبثش ايه ثب تًرٍ ثٍ خبكيت آوتي اكؼيذاوي ي يرًد تشكيجتبت فىتًلي،
ييتبميه ث ي آوتًػيبويه دس آثميًٌ ي آلجبلً –صسؿك مي تًان ثٍ وحً
مغلًثي رُت افضايؾ خبكيت آوتتي اكؼتيذاوي دس ؿتيش ػتًيب اص آن
اػتفبدٌ كشد.

فعاليت مهار كىىدگي راديكال
آوتًسياويه
ييتاميه ث
تركيبات فىًلي

ارزيابي حسي شير ميوه ي آلبالو – زرشك
وتبيذ حبكل اص اسصيبثي حؼي ومًوٍ َتبي مختلتف ؿتيش ميتًٌي
آلجبلً -صسؿك وـبن مي دَذ كٍ ثيه ومًوٍ َتب اص وظتش عؼتم  ،آسيمتب
،ثبفت ،سوگ ي پزيشؽ كلي اختالف مؼىي داسي ( )p<0.01يرًد داسد.
يؼىي ثيه ومًوٍ َبي ؿيشميًٌ ثب دسكذَبي مختلف آلجتبلً – صسؿتك
وؼجت ثٍ ؿيش ػًيبي خبلق ،ثذين اضبفٍ كشدن آثميًٌ اختالف مؼىي
داسي يرًد داسد  .ثشسػي وتبيذ اسصيبثي حؼي ومًوٍ َبي وـبن داد كٍ
ثيـتشيه امتيبص عؼم مشثًط ثتٍ ومًوتٍ  F4اػتت كتٍ اص وظتش آمتبسي
اختالف مؼىي داسي ويض ثب ػتبيش ومًوتٍ داؿتت ( )p < 0.01اص ػتًيي
ومًوٍ َبي  F1,F2,F3ويض ثبَم داساي اختالف مؼىتي داسي داسوتذ دس
پبسامتشَبي ،آسيمب ،ثبفت ،سوگ ويض ثيـتشيه امتيبص مشثًط ثٍ ثتٍ ومًوتٍ
F4اػت كٍ اص وظش آمبسي اختالف مؼىي داسي ويض ثب ػبيش ومًوٍ داؿت
اص ػًيي ومًوٍ َبي  F1,F2,F3ويض ثبَم داساي اختتالف مؼىتي داسي
ثًدوذ ( )p < 0.01ي وتبيذ حبكل اص اسصيبثي پزيشؽ كلي ومًوتٍَتبي
مختلف ؿيش ميتًٌ ي آلجتبلً -صسؿتك وـتبن متي دَتذ كتٍ ثُتتشيه
فشمًالػيًن مشثًط ثٍ ومًوٍ  F4ثًدٌ يداساي اختالف مؼىي داسي ثتب
ػبيش تيمبسَب داسد .)p < 0.01
ايه وتيزٍ گًيبي ايه مي ثبؿذ كٍ اضبفٍ كشدن آثميًٌ ي آلجبلً –
صسؿك ثٍ خًثي مي تًاوذ ثذ عؼمي وبؿي اص ؿيشػًيب سا رجشان ومبيتذ
ي يك محلًل ثؼيبس خًؿمضٌ ي مغبثق ثتب رائقتٍ ي ايشاوتي سا اسائتٍ

بزرسی فعاليت آًتی اكسيداًی شيز هيَُ ی آلبالَ-سرشك بز هبٌای شيز سَیا

دَىذ ثٍ عًسيکٍ ثبالتشيه امتيبصات حؼي دس ومًوٍ  %20ؿتيش ػتًيب -
 %80آثميًٌ مـبَذٌ ؿذ كٍ ثٍ تذسيذ ثب كبَؾ ميضان آثميًٌ پتزيشؽ
تًػظ افشاد كبػتٍ مي ؿًد ي كمتشيه مقجًليت دس ومًوٍ ي ؿيش ػًيب
گضاسؽ ؿذ .وتبيذ حؼي اسائٍ ؿذٌ تًػظ پًتش ي َمکتبساوؾ )(2008
دس ساثغٍ ثب اضبفٍ كشدن ػلبسٌ ي رغبل اختٍ ثٍ ؿيش ػًيب وـتبن داد
كٍ مي تًان اص صغبل اختٍ ثلًست مًفقيت آميضي دس تُيٍ ي وًؿتبثٍ
ي ػًيب اػتفبدٌ ومًد كٍ فشمًالػيًن َبي تُيٍ ؿتذٌ ثتب ػلتبسٌ ي
رغبل اختٍ ػاليٌ ثش داسا ثًدن مًاد مغزي مىبػت اص لحبػ عؼم  ،سوگ
 ،مضٌ  ،ثبفت ي پزيشؽ كلتي متًسد اػتتقجبل ملتشف كىىتذگبن قتشاس
گشفتىذ دس تحقيق دي شي كٍ تًػظ َشع فبل ي َمکتبساوؾ ()2006
دس استجبط ثب وًؿيذوي وبسگيلي ػًيب ثب اػتفبدٌ اص اضبفٍ كتشدن ػلتبسٌ
ي ميًٌ ي وبسگيل ثٍ ؿيش ػًيب اوزب ؿتذ  ،مـتخق ؿتذ كتٍ ايته
وًؿيذوي ػاليٌ ثش داؿته مًاد مغزي فشايان امتيبصات قبثل تتًرُي سا
ثشاي تمب كفبت حؼي وؼجت ثٍ ؿيش ػًيبي ثذين ػلبسٌ وبسگيل داسا
مي ثبؿذ .ياليم ي َمکبساوؾ ( )2004مغبلؼٍ سا دسثبسٌ پزيشؽ حؼتي
اص يك وًؿيذوي ؿيش ػًيب ثش پبيٍ ي آة پشتقتبل سا اوزتب دادوتذ كتٍ
وتبيذ وـبن داد كٍ اضبفٍ كشدن آة پشتقبل ثٍ ؿيشػًيب ثبػج افتضايؾ

عؼم ،آسيمب ي پزيشؽ كلي خًاَذ ؿذ .ثىبثشايه وتتبيذ ثذػتت آمتذٌ دس
ايه تحقيق دس تًافق اتُبسات ايه محققبن اػت كٍ يکي اص ساَُتبي
تغييش ييظگي َبي حؼي ؿيش ػًيب اػتفبدٌ اص ػلبسٌ ي ميًٌ رتبت دس
وًؿيذوي ؿيشػًيب مي ثبؿذ.
نتيجهگيری
وتبيذ حبكل اص ايه ثشسػي وـبن مي دَذ كٍ اػتفبدٌ اص آثميًٌ ي
آلجبلً – صسؿك دس فشمًالػيًن وًؿيذوي ؿيش ػًيب ػاليٌ ثش ايىکٍ ثٍ
وحًٌ مغلًة دس عؼم ي ػبيش ييظگيُبي حؼتي اص قجيتل سوتگ ،آسيمتب
يثبفت احش مخجت داسد ثٍ دليل يرتًد تشكيجتبت آوتتي اكؼتيذاوي مبوىتذ
اػيذَبي فىًليك ،آوتًػيبويه َب ي ييتبميه ث قذست آوتتي اكؼتيذاوي
سا دس ؿيش ػًيب افضايؾ ميدَذ ثغًسيکٍ وتبيذ آمبسي وـبن متي دَتذ
كٍ ومًوٍ ي حبيي  80دسكذ آثميًٌ ػاليٌ ثش داسا ثًدن تمب امتيبصات
حؼتتي اص لحتتبػ ميتتضان تشكيجتتبت فىتتًلي ،آوتًػتتيبويه يقتتذست آوتتتي
اكؼيذاوي اص َمٍ ي تيمبسَب ثشتش مي ثبؿذ ي اختتالف مؼىتي داسي دس
ػغح ( )p<0. 01ثب ثقيٍي تيمبسَب داسد.

جديل -3وتايج حاصل از خصًصیات حسي شیر میًٌ آلبالً – زرشك
ًوًَِ

طعن
a

7

آرٍها

بافت

رًگ

a

a

a

پذیزش كل

F1
F2
F3

2/03
3/43b
3/66c

2/4
3/26b
3/56c

2/89
3/43b
3/66c

2/8
3/43b
3/63c

a

2/06
3/43b
3/83c

F4

4d

4/9d

3/77d

3/83d

4/45d

 = F1شير سًياي خام بدين اضافٍ كردن آبميًٌ
- F2شيرميًٌ با  %40شير سًيا ي  %60آبميًٌ
- F3شيرميًٌ با  %30شير سًيا ي  %70آبميًٌ
 -F4شير ميًٌ با  %20شيرسًيا ي  %80آبميًٌ

شكل -7میاوگیه ومرٌ ی کل برای فرمًالسیًن َای شیر میًٌ ی آلبالً – زرشك

1311  بْار،1ُ شوار،8  جلد،ًشزیِ پژٍّشْای علَم ٍ صٌایع غذایی ایزاى

تًرٍ ثٍ ييظگيُبي ركش ؿذٌ مي تًاوذ تب حتذي ويتبص ربمؼتٍ سا تتبميه
.كىذ

8

ثىبثش ايه ثب تًرٍ ثٍ تمبيل ػمً مشد ثتٍ اػتتفبدٌ اص وًؿتيذوي
 ايه وًؿيذوي ثتب،َبي عجيؼي ي ػبلم ثب خلًكيبت تغزيٍ اي مغلًة
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