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چکیده
دريافت مقاله ، 22/1/22 :پذيرش مقاله22/3/11 :
 مقدمه :سیب مهمترین میوه مصرفی در تعداد زیادی از کشورهای جهان می باشد و اهمیت بسیار زیادی در رژیمم غمیایی و سمالمت
فرد دارد .این تحقیق با هدف تعیین میزان ویتامین ث (اسید اسكوربیك) ،اسیدهای آلی غالب (اسید سیتریك و مالیك) ،و ترکیبما فمرار
و معطر میوه سیب ارقام زرد و قرمز لبنانی در شهرستانهای خرم آباد و بروجرد انجام گرفت.

 مواد و

در این مطالعه مقطعی نمونههای میوه مورد نیاز در اواخر شهریورماه سال  1331جمع آوری شد .برای این منظمور از

هر درخت که به عنوان یك واحد آزمایشی محسوب شد و تعداد  5عدد سیب در مرحله بلوغ فیزیولوژیكی چیمده شمد .ترکیبما فمرار و
معطر با استفاده از روش جدید ریز استخراج با فاز جامد از فضای فوقانی – مافوق صو ( ،)SPME GC/MSمیمزان اسمید آسمكوربیك
(ویتامین ث) با استفاده از روش  -6، 2دی کلروفنل اندوفنل و میزان اسیدهای آلی میوه (اسید مالیمك و سمیتریك) بمه روش تیتراسمیون
اندازهگیری شد.
 یافتهها :مقدار اسید اسكوربیك در سیب قرمز و زرد به ترتیب  4/44و  4/94میلی گرم در  199گرم و در مجموع  4/24میلمی گمرم در
گرم بود  .اسیدیته سیب قرمزدر حدود  4و سیب زرد  3/1بود .سیب قرمز دارای اسیدیته بیشتری نسبت به سیب زرد بود .از نظر مواد فمرار
بیشترین فراوانی در بین سیب قرمز و زرد مربوط به فارنسین بود.
 بحث و نتیجهگیری :در مجموع سیب استان لرستان دارای اسید اسكوربیك در حدود سه برابمر مقمدار موجمود در جمدول
ترکیبا مواد غیایی ایران است .از نظر اسید مالیك و سیتریك تفاو معنی داری بین سیب زرد و قرمز وجود نداشت.
 واژههای کلیدی :سیب ،ارزش غیایی ،مواد فرار ،ویتامین ث ،اسیدهای آلی ،لرستان.

آدرس مكاتبه :خرمآباد ،گلدشت شرقی ،جنب بیمارستان تامین اجتماعی ،دانشكده بهداشت و تغذیه

پپست الكترونیكamirhossein.khalkhalirad@yahoo.com :

 / 5يافته ،دوره پانزدهم ،ويژه نامه گياهان دارويي ،بهار 29

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-08-15

 199گرم بود .مقدار اسید مالیك در سیب قرمز و زرد به ترتیب  9/26و  9/21و اسید سیتریك در هر دو نوع سمیب  9/23میلمی گمرم در 199

فالحی و همکاران

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب

مصرف باالی میوه ها می تواند برا کراهش هطرر ابرتال بره

مقدمه
یکی از قدیمی ترین میوه هایی که بشرر آن را نرخاهته و

بیماری های قلبی( )7سررطان ( )9،9سرطو براالی کلسرترول

پرورش آن اقدام کرده است ،سیب می باند ( .)1چین آمریکا و

( )11و استرس اکسیداتیو ( )11همراه باند .ویتامینها و آنتری

فرانسه به ترتیب باالترین میزان تولید سیب در جهان را دارنرد.

اکسرریدانها در تیذیرره انسرران و پیشرربیری از بیماریهررای مررزمن

اولین محصول مهم باغبانی ایران مرکبات اسرت کره پرز از آن

جوامع متمدن از قبیل دیابت ،بیماری های قلبری عروقری و پرر

سیب در مقام دوم قرار دارد و از لحاظ تولید این میوه در سطح

فشاری هون دارند( .)12این مطالعره برا هردف تعیرین میرزان

جهانی ایران مقام نشم را بره هرود اهتصراا داده اسرت  .در

ویتامین ث ،اسیدهای آلی غالرب (اسرید سریتری

و مالیر ) و

ایران مهمتررین اسرتان هرای تولیرد کخخرده سریب بره ترتیرب

ترکیبرات فررار و معطرر میروه سریب ( Malus domestica

استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان نرقی و تهران می بانرخد

 )Borkhارقررام زرد لبخررانی ) )Golden Dliciousو قرمررز

( .)2ارقام معرف زرد لبخرانی ) (Golden Deliciousو قرمرز

لبخررانی ) (Red Deliciousدر نهرسررتانهررای هرررم آبرراد و

لبخررانی ) (Red Deliciousدر دهررههررای  1531-1531برره

بروجرد انجام گرفت .همچخین الزم بذکر است که مطالعه حاضر

کشور وارد ند و گسرترش کشرت ایرن دو رقرم در بسریاری از

از حیث موضوع مورد بررسی برای اولین بار در اسرتان لرسرتان

نقاط ایران رو به افزایش است( .)5امروزه تولید سریب در ایرران

لرستان انجام گرفته است1.

به مرز  1/9میلیون تن در سال رسیده است .این امرر در حرالی

مواد و روشها

است که سطح زیر کشت مزارع به  131هزار هکتار میرسد(.)2

نمونه گیری

سیب نامل بسیاری از اسیدهای آلی و ترکیبات فرار است

جامعه مورد مطالعره برا هرای سریب قرمرز و زرد لبخرانی

که نقش بسیار مهمی در رژیم غذایی و در نهایت سرالمت فررد

نهرستانهای هرمآباد و بروجرد بود که در اواهر نهریور تا مهرر

دارد( .)3اسیدهای آلی غالب میوه سیب به ترتیب اسید مالیر

ماه سال  1597جمع آوری ندند .روش نمونه گیرری تصرادفی

و اسید سیتری

هستخد( .)3ترکیبات فراری که در تمامی میوه

بود .بدین صورت که از هرر درهرت کره بره عخروان یر

واحرد

تولید طعم ،مزه و بوی میوه بسریار مهرم هسرتخد( .)5،3بیشرتر

بلو فیزیولوژیکی چیده ند 3 .سیب که از لحاظ آسیب ندیرده

میوهها در دوره رسیدن مواد معطر هاا گونره هرود را مختشرر

و سالم بودند پز از بردانت به آزمایشباه انتقال داده ندند.

می کخخد .از ترکیبات فرار موجود در میروه سریب مریتروان بره

روش آماری

استرهای فرار ،الکل ها ،اسیدها ،آلدئیدها ،ترکیبرات کاربونیرل و

این آزمایش در هرر مخطقره برر پایره طرر بلروو کامرل

گاز اتیلن اناره کرد( .)6با توجه به ایخکه نرایط مختلف اقلیمی

تصادفی با  5تکرار انجام گردید به طوری که در هر بلوو از هرر

از قبیل درجه حرارت ،رطوبت ،ارتفاع از سطح دریرا ،هراو و ...

دو نوع رقم سیب وجود دانت و از هر رقم سیب  3-11درهرت

بر میزان ویتامینها ،اسیدهای آلی و آنتی اکسیدانها و عخاصرر
فیتونیمیایی مختلف موجود در میوه ها تاثیر میگذارد(.)3-6

1.Golden Delicious
2.Red Delicious
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ها و سبزی ها وجود دارنرد از نررر کمری مهرم نیسرتخد امرا در

آزمایشی محسوب میند تعرداد  3-11عردد سریب در مرحلره

فالحی و همکاران

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب
به طور تصادفی انتخاب گردیرد .از هرر درهرت  3نمونره سریب

حجم نمونه آب میوه =Vj

انتخرراب نررد .پررز از جمررع آوری نمونررههررا و انرردازهگیررری

حجم سود مصرفی=Vb

فاکتورهای مرورد نررر دادههرای حاصرل از آزمرایش بررای هرر

اندازهگیری اسیدیته pH

محیط مورد تجزیه واریانز قرار گرفت .جهت مقایسره مخراط

برای اندازهگیری  pHاز دسرتباه  pHمترر برا اسرتفاده از

مختلف از تجزیه مرکب در مکان استفاده ند.

محلول بافر با  pH =7/3استفاده ند.

روش نمونه گیری از میوه

اندازه گیری میزان اسید آسكوربیك (ویتامین ث)

 11عدد میوه سالم که بردون عالئرم بیمراری و یرا آفرت

کلیه مواد نیمیایی مورد نیراز بررای انجرام انردازه گیرری

بودند از هر تیمار انتخاب و کرامال نتشرو داده نردند سرزز از

از قبیررل (اسررید آسررکوربی  ،متررا

مقرردار اسررید آسررکوربی

این میوه ها قاچهای از سطح هارجی میوه تا مرکرز میروه جردا

فسفوری

ند و آب آنها با استفاده از دستباه آب میوهگیری گرفته نرد و

مرو آلمان هریداری ند.

بالفاصله جهت اندازهگیری صفات مورد نرر استفاده ند.

تهیه محلول استاندارد اسید آسكوربیك

فاکتورهای قابل اندازه گیری

اسید 2،و 6دی کلروفخرل ایخردوفخل و  ) ...از نررکت

محلول استاندار اسید آسکوربی

محلول در آب تهیه و ترا

صفات مورد اندازهگیری در این آزمایش نرامل آنرالیز میرزان

نروع آزمایش در داهرل بطرریهرای نیشره ای و در دمرای 3

مواد معطر و فررار ،انردازه گیرری ویترامین ث (اسرید اسرکوربی )،

درجه سانتیگراد نبهداری گردید .بدین مخرور 1/23گرم اسرید

و سیتری ) و میزان اسیدیته بود.

در  111میلی لیتر آب حل گردید .سزز توسط آب

اسیدهای آلی میوه (اسید مالی
اندازهگیری اسیدهای آلی

آسکوربی

دو بار تقطیر بره حجرم  231میلری لیترر رسرانده نرد .از ایرن

میزان اسیدهای آلی میوه (اسرید مالیر

و سریتری ) بره

روش تیتراسیون به نر زیر اندازهگیری ند 11 .میلی لیترر از

استفاده ند.

محلول به عخوان محل استاندارد اسید آسکوربی
عصاره گیری

عصاره میوه صاف نده بردانته ،با آب مقطر رقی گردیرد و بره

برای عصاره گیری از دو روش اسرتخرا اسرتفاده نرد .در

حجم  111میلری لیترر رسرانده نرد .سرزز بره وسریله سرود

ارلن ریختره و

 1/1 NaOHنرمال و در مجراورت فخرل فترال ین تیتراسریون

روش اول  3گرم از نمونه میوه پودر نده در ی
 23میلی لیتر اسید متا فسفری

 3درصرد بره آن اضرافه نرد.

عمررل تیتراسرریون متوقررف نررد .در نهایررت مقرردار اسررید قابررل

دست آمده به مدت  11دقیقه در سانتریفوژ برا دور  2111قررار

اسید غالب سیب از فرمول زیر

سراعت در

تیتراسیون برحسب اسید مالی
به دست آمد.

یخچال با دمای  3درجه سرانتی گرراد قررار داده نرد .در روش

C=(Vb×N × E÷Vj) ×100
اسید کل بر حسب میلی گرم در  111میلی لیتر =C
نرمالیته سود مصرفی=N
وزن اکی واالن اسید سیتری

داده ند .این محلول (سانتریفوژ نده) به مدت یر
دوم ی

گرم نمونه میوه پودر نده گیاه در  3میلی لیترر اسرید

متا فسفری

 %3حل گردید و به مدت  3ساعت توسرط همرزن

مخلوط ند .به محلول حاصل  11میلی لیترر آب مقطرر اضرافه

و اکی واالن گرم اسید مالی =E
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انجام گردید .با نروع تشکیل رنگ قرمرز کرم رنرگ در محلرول

سزز به مدت  3دقیقه با همرزن مخلروط گردیرد .محلرول بره

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب
از عصرارههرای

گردید .در نهایت میزان ویترامین ث در هریر

فالحی و همکاران

استخراج و شناسایی ترکیبا فرار و معطر با استفاده از روش

بدست آمده با دو روش تیتراسیون اکسایش -کاهشی به نر

جدید ریز استخراج با فاز جاممد از فضمای فوقمانی – ممافوق

زیر اندازه گیری و نتایج به دست آمده با یکدیبر مقایسه ند.

صو )(SPME

تیتراسیون با استفاده از معرف  -6، 2دی کلروفنل اندوفنل
برای اندازه گیری میزان اسید آسکوربی

در  ،SPMEمقدار کمی از فاز اسرتخرا برر روی تکیره گراه

(ویترامین ث) از

جامد قرار گرفته و در معرض بافت نمونه قرار داده می نرود بعرد از

روش  -6، 2دی کلروفخررل انرردوفخل اسررتفاده نررد .ویتررامین ث

تعرادل غلرتری مرابین بافرت نمونره و فراز

معرف رنبی دی کلرو فخل انردوفخل را کره یر

مدت زمان معرین یر

معررف اکسرید

استخرا کخخده بوجرود مریآیرد .روش  SPMEبره صرورت هرای

اسیون و احیا است را به محلول بیرنگ تبدیل میکخد .در نقطه

مختلف قابل اجراست ،از آن جمله می توان استخرا توسرط فرایبر

پایانی آزمایش نخاساگر رنبی احیاء نشده در محلرول اسرید بره

پونش داده نده ،استخرا در پونش داهلی ظررف ،اسرتخرا در

میلری لیترر از ایرن

پونش سطح داهلی لوله هرا ،اسرتخرا روی مرواد جراذب معلر ،

محلول توسط معرف  -6 ،2دی کلروفخرل انردوفخل تیتراسریون

میله بهم زن میخاطیسری

رنگ ارغوانی گلی میبانرد در نهایرت یر

استخرا روی پونش سطح هارجی ی

گردید .به ترتیب که قطره قطره از این معرف به محلرول اضرافه

و استخرا بوسیله دیس

ند و هخبامی که رنگ صورتی به دست آمد ترا  13ثانیره ثابرت

میكرو استخراج با فاز جامد بر پایه فایبر )(Fiber- SPME

ماند .در این زمان عمل تیتراسیون متوقف نرد و میرزان اسرید
آسکوربی

از طری فرمول محاسبه و به صورت گررم در لیترر

غشایی را نام برد (.)15

پیشررفت هرای سرریع روش  SPMEمردیون سراهته نرردن
میکروسرنگ است .میله فلزی که بره عخروان یر

پیسرتون در یر

محاسبه و سرانجام به صورت میلی گرم در  111گررم گرزارش

میکروسرنگ عمل می کخد با ی میکرولوله از جخز فوالد زنگ نرزن

ند .این روش سه برار تکررار گردیرد و میرانبین آن بره عخروان

که قطر داهلی آن بطور جزئی بزرگتر از قطر هارجی فایبر سریلیکای

لحاظ گردید .غلرت ویترامین ث

گداهته است جایبزین می نود ،از چسب اپوکسی مقاوم بره درجره

غلرت نهایی اسید اسکوربی

با استفاده از رابطه زیر محاسبه ند.

حرکت پیستون سرنگ ،می توان فایبر را در معررض محریط و یرا در
غالف سوزن قرار داد .هخبام نمونه برداری ،فایبر از داهل سوزن بیرون
آورده نده ،و فاز ساکن آن در معرض نمونره قررار مری گیررد .نمونره
برداری می تواند از گازها ،مایعات و جامدات بطور مستقیم و از فضرای
فوقانی مایعات و جامدات انجام پذیرد (.)13

محاسبه گردید.
(  111وزن نمونه % C = (Mg C/

مرحله آماده سازی نمونه
مقررداری از بافررت میرروه سرریب را در سررایه و در دمررای اتررا

وزن نمونه در این روش ( 3111میلی گرم) میباند.
هش

کرده بعد از آسیاب کرردن دو گررم از پرودر زبرر آن را وزن

کرده و درون ظرف مخصوا SPMEبرا درپروش تفلرونی ریختره
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NC  VC=NI  VI
NC  VC=ND  VD
( Mg C=10-3 Li  ( X mol/1Li ) 
119.01/1mol C)  (103mg/1g ) = 119.01  NC
بررا اسررتفاده از رابطرره زیررر درصررد ویتررامین ث در نمونرره

حرارت باال ،برای نصب دایم فایبر در انتهای آن استفاده می کخخرد .برا

فالحی و همکاران

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب
ند .بعد از اضافه کردن  311میکرو لیتر آب بره مردت  13دقیقره

مجهز به دتکتور طیف سخج جرمی مدل  MS-QP5050انجام

در دمای 61درجه سانتیبراد تحرت امروا فررا صروت مردل RS5

گرفت .جداسازی ترکیبات در ستون موئین  Fused Silicaاز

ساهت کشور ایتالیا قرارداده ند ،سزز فیبر PDMSبه مردت51

نوع (Polydimethyl Siloxan: 95%, Phenyl: ، BP-5

دقیقه در فضای فوقانی گذانته نرد ترا جرذب صرورت گرفرت .در

 ) 5%با قطر داهلی  23میکرومتر و طول  51متر و فیلم نازو

نهایت فیبر به آرامی درون نبهدارنده فیبرکشیده و بالفاصرله بررای

با ضخامت  23میکرومتر انجام گرفت .از گاز هلیروم برا هلروا

عمل واجذب به محل تزری دستباه  GCمختقل گردید.

 %99/999به عخوان گاز حامل استفاده ند.

مرحله شناسایی و آنالیز ترکیبا فرار با GC

بره مخررور اسرتخرا ترکیبرات بره روش  1HS-SPMEاز
2

جداسررازی و انرردازه گیررری ترکیبررات توسررط کرومرراتوگرافی

فیبر  PDMSبا ضخامت  111میکرومتر و برای نبهداری فیبرهرا

گازی  ،Shimadzuمدل  17Aصورت گرفت .جداسازی ترکیبات

از نبهدارنده فیبر دستی ساهت نرکت  Supelcoاستفاده نرد .از

در ستون مروئین  Fused silicaاز نروع  DBX-5برا ابعراد قطرر

ظرررف  21میلرری لیتررری مخصرروا  SPMEمجهررز برره درب

داهلی  1/22میکرومتر و ضخامت فیلم نرازو  1/23میکرومترر بره

آلومیخیومی و سزتوم سیلیکونی (ساهت نرکت  )Supelcoجهت

طول  51متر انجام گرفرت .از گراز هلیروم برا هلروا  %99/99بره

استخرا ترکیبات از نمونه هرا مرورد اسرتفاده قررار گرفتخرد .بررای

عخوان گاز حامل استفاده ند .جهت عمل واجذب ،فیبر را به مردت

تخریم دما و همچخین ایجاد اسرترس در بافرت نمونره ،بره مخررور
5

 2دقیقه در محل تزری  GCدر دمای  291درجه سانتیبراد قررار

رهاسازی ترکیبات از ماتریکز آن ،از یر

داده و جدا سازی با برنامه زیر انجام پذیرفت .ابتدا دما از  31درجره

لیتررری باقرردرت  19مبرراهرتز ،سرراهت ایتالیررا ،مرردل  5RSو کررد

سانتیبراد با سرعت  12درجه سانتیبراد بر دقیقره بره دمرای 121

 PFO1003استفاده گردید .به مخرور تروزین دقیر نمونره هرا از

درجه سرانتیبراد و سرزز از  121درجره سرانتیبراد برا سررعت 6

ترررازوی دیجیتررال  Shimadzuمرردل  AX 120سرراهت ژاپررن

درجه سانتیبراد بر دقیقه به دمای  291درجره سرانتیبراد رسرانده

استفاده ند .برای تهیه آب دو بار تقطیر نده از یر

دسرتباه Fi-

ند .در دمای  291درجه به مدت  3دقیقه ثابت نبره دانرته نرد.

 Streamمدل  )UK( Fisonsاستفاده ند.

دمای آنکار ساز  291درجه سانتیبراد به مدت زمران  31دقیقره و

یافتهها

سیستم محل تزری  Splitlissگذانته ند.
مرحله شناسایی با MS

حمرام فررا صروت 3/3

در جدول 1مقادیر ویتامین ث ،اسید سیتری
میزان اسیدیته سیب به تفکی

و مالیر

و

نهرستان و رقرم سریب نشران

بازداری ( ،)tRناهص بازداری ( ،)RIمطالعه طیف هرای جرمری و

اسرکوربی

سرریب بروجررد بیشررتر از سرریب هررم آبرراد اسررت.

مقایسه آنها برا اطالعرات موجرود در کتابخانره دسرتباه GC/MS

( )P <1/13در مورد اسیدهای مالی

و سیتری

تفاوت معخری

توسط برنامه کامزیوتری و کتابخانه  Wiley 229صورت گرفت.
دستگاه ها

1 .Head Space Solid Phase Micro Extraction

جداسررازی ،انرردازه گیررری و نخاسررایی ترکیبررات توسررط

2 .Polydimethylsiloxan

دستباه کروماتوگرافی گازی مدل  Shimudzu GC-17Aکه

3 .Ultrasonic Bath
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نخاسایی ترکیبرات برا اسرتفاده از دو پرارامتر از قبیرل زمران

داده نده است .همانطور کره مشراهده مری نرود مقردار اسرید

فالحی و همکاران

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب
داری وجود ندارد .از نررر اسریدیته تفراوت برین نروع سریب و

فرار موجود در هر دو رقم سیب زرد و قرمز نهرستانهای هرمآبراد

همچخین نهر از نرر آماری معخی دار است )P <1/13( .سریب

و بروجرد نامل هبزیل -2متیرل بروتیرات  ،هبرزا دکران ،هبزیرل

قرمز دارای اسیدیته بیشتری نسبت به سیب زرد است.

هبزانوآت ،هبزیل بوتانوآت ،ان هزتادکان ،تیمرول ،هزتیرل اسرتات،
اژنول -9 ،دکانوئی

در جدول 2میزان ترکیبات فرار ارقام زرد و قرمرز سریبهرای

اسید برود .الزم بره ذکرر اسرت کره عرالوه برر

نهرستانهای هرم آباد و بروجرد قابل مشراهده اسرت .از نررر مرواد

ترکیبات فو در سیب قرمرز ترکیبرات دیبرری چرون ایرزو آمیرل

فرار بیشترین فراوانی در بین سیب قرمز و زرد و در هرر دو مخطقره

اکتانوآت ،آمیل هبزانوآت ،ایزو آمیل هبزانوآت وجود دانت.

هرم آباد و بروجرد مربوط به فارنسین بوده اسرت  .سرایر ترکیبرات
جدول  .1مقایسه اسیدیته ،اسید اسكوربیك و اسیدهای آلی در  199گرم از نمونه های سیب به تفكیك شهر و رقم
شهر

رقم

اسیداسكوربیك

اسید سیتریك

اسید مالیك

اسیدیته

هرم آباد

قرمز
زرد
جمع کل
قرمز
زرد
جمع کل
قرمز

9/53±5/1
9/3±2/9
9/92±3/1
9/63±1/5
9/69±3/2
9/67±5/3
9/39±6/3

1/27±1/19
1/29±1/13
1/29±1/16
1/29±1/23
1/27±1/12
1/29±1/19
1/29±1/16

1/23±1/17
1/29±1/19
1/27±1/32
1/27±1/11
1/23±1/12
1/26±1/11
1/26±1/12

3/2±1/97
5/76±1/2
5/99±1/36
5/9±1/12
5/6±1/11
5/73±1/39
3±1/36

زرد

9/19±1/39

1/29±1/13

1/27±1/19

5/7±1/1

9/29±2/3

1/29±1/1

1/26±1/36

5/96±1/79

بروجرد

کل

جمع کل
مقادیر باال بر حسب میانبین  ±انحراف معیار است.

جدول  .2مقایسه درصد وزنی ترکیبا معطر و فرار در 199گرم از نمونه های سیب به تفكیك شهر و رقم
بروجرد

خرم آباد

هبزادکان
ان -هزتادکان
 -9دکانویی اسید
تیمول
اژنول
 αفارنسین
هبزیل-2-متیل بوتیرات
هبزیل هبزانوات
هبزیل بوتانوات
هزتیل استات
آمیل هبزانوات
ایزو آمیل هبزانوات
ایزو آمیل اوکتانوات

11/1
5/19
ی.ن
3/76
1/35
31/12
11/92
7/92
7/13
5/6
ی.ن
ی.ن
ی.ن

1/63
ی.ن
1/7
ی.ن
ی.ن
39/92
9/2
11/2
9/95
ی.ن
1896
1/73
1/17

17/36
5/52
1/16
5/72
ی.ن
31/32
13/97
17/35
7/2
ی.ن
ی.ن
ی.ن
ی.ن

9/29
1/39
1/92
2
ی.ن
39/36
9/23
21/17
3/39
ی.ن
ی.ن
1/13
1/79

تمامی مقادیر فو به درصد می باند.
ی.ن :یافت نشد
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رقم

زرد

قرمز

زرد

قرمز

فالحی و همکاران

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب

مالی  ،اسید سیتری  ،اسید اگزالیر  ،اسرید تارتاریر  ،اسرید

بحث و نتیجهگیری
سیب به علت ایخکه در تمام فصول قابل دسرترس اسرت و

نیکمی  ،اسید اسکوربی  ،اسید الکتی

و اسید سوکسیخی

وجود تخوع در انکال مصرف آن (تازه هوری ،کمزوت ،آب میوه

میبانخد .مهمترین اسیدهای آلی که باعرث مطبروع کرردن آب

مربا و )...اهمیت بسیار زیرادی را در رژیرم غرذایی انسران دارد.

و اسرید

میوها می نود نامل اسید تارتاریر  ،اسرید اگزالیر

می بانخد .وجود این اسریدها در آب میروه سریب نره

میوه سیب به علت ایخکه باال بودن میزان فیبر نقش مهمی را در

فوماری

پایین آوردن کلسترل هون و در نتیجه سالمتی انسان دارد .در

تخها در طعم میوه تاثیر گذار هستخد بلکه بر روی ارزش غردایی

حدود  5-2درصد آن از فیبر تشرکیل نرده اسرت و حردود 31

و نبهداری آب میوه سیب موثر می بانخد (.)19

درصد این فیبر نامل فیبرهرای محلرول در آب مانخرد پکتیرین

آپریکیان و همکاران گزارش دادند که میوه سریب حراوی

است ( .)13مقدار اسیدهای آلی میوهها همراه با رسیدن میوهها

مقادیر مطلوبی از مواد آنتری اکسریدانت از قبیرل ویترامین ث،

تدریجا کاهش می یابد .با اندازه گیری اسیدهرای آلری مریتروان

کاتکین هرا ،آنتوسریانیدینهرا ،دهیردرکالکون و ....ولری حراوی

درجه رسیدگی میوهها را مشخص نمود .میزان اسیدیته میوههرا

مقادیر پراییخی از توکروفرول و کارتخوئیرد مری بانرد .ترکیبرات

نیز می تواند به عخوان نراهص کیفیرت مطرر بانرد .مقاومرت

فیبررری و فخررولی در می روه س ریب دارای هررواا سیخرژیسررتی

محصول در برابر امراض باکتریایی به مقردار اسریدیته محصرول

است(.)13

بسررتبی دارد .معمرروال محصرروالتی کرره دارای اسرریدیته پرراییخی
میبانخد نسبت به امراض باکتریایی مقاومتر هستخد (.)12

تاکخون بیش از  311نوع ترکیب معطر در سریب نرخاهته
نده است؛ ترکیبات معطر نقش بسیاری مهمی بر روی کیفیرت

مسعودی همکراران طری مطالعره ای کره در سرال  1593در

سیب دارند ( .)19یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در قیمرت

موجرود

میوه سیب مواد فررار و معطرر مری بانرخد .مرواد فررار و معطرر

در سیب برابر  3/9میلی گرم در هر  111گرم مری بانرد کره ایرن

محصوالت باغبانی به طور سرختی برا اسرتفاده از حرز بویرایی

میزان در مطالعه ی حاضر برابر  9/29برود کره از میرانبین بدسرت

تشخیص داده می نوند .عالوه بر روشهای سختی مرواد فررار و

آمده در مطالعات قبلی انجام نده در ایران باالتر است(.)2

معطر را می توان با استفاده روش های دستباهی از قبیرل گراز

تهران انجام دادند بیان کردند که میزان اسرید آسرکوربی

اسید موجود در سیب بیران کردنرد در

همچخی ریز استخرا از فاز جامد  SPMEمشخص کرد (.)21

حالیکه این میانبین در مطالعه ی حاضر برابرر  1/26مری بانرد

زیابو و همکاران مطالعره ای کره در سرال  2119برر روی

( .)16همچخرین فلیسرریخو و همکرراران طری مطالعرره ای کرره در

مواد فرار و معطر میوه سیب ارقام فروجی ،جیمرا و هونیرو را برا

پرتیال انجام دادند میانبین  1/33میلی گرم در هر  111گرم را

اسرتفاده از روش Oxide Gas Array GC/MS Tiny

اسید بیان کردند که این میرانبین در مطالعره ی

انجام دادنرد و  22ترکیرب معطرر و فررار از قبیرل هبزنرال-2 ،

حاضر معادل  1/29بود ( )17الزم بذکر اسرت کره مررور مترون

هبزنال ،لیخالیل استات-2 ،اکتانل ،ایزو پختیرل اسرتات ،هبزیرل

میانبیخی معادل  1/63میلی گررم در هرر  111گررم را در ایرن

استات ،هبزیل -2متیل بوتیرات و ...را در میروه سریب گرزارش

رابطه بیان کرد( .)16اسیدهای آلری میروه سریب نرامل اسرید

نمودند(.)21

گرم برای را برای مالی

برای سیتری

 / 00يافته ،دوره پانزدهم ،ويژه نامه گياهان دارويي ،بهار 29

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-08-15

 Wuو همکاران میرانبین  1/39میلری گررم در هرر 111

کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سخج جرمی و

بررسی میزان ویتامین ث،اسیدهای آلی ،ترکیبات فرار و معطر میوه سیب
فالیر

و همکراران نیرز برر ایرن امرر تاکیرد دانرتخد کرره

فالحی و همکاران
اسید اسکوربی

موجود در سیب قرمز و زرد مورد مطالعه

فراوانترین ترکیب فرار موجود در سیب مربوط به فارنسین است

بیشتر از مقدار گزارش نده در جردول ترکیبرات مرواد غرذایی

کرره ایرن امررر یافتررههررای حاصررل از مطالعررهی حاضررر را تاییرد

ایران ( 5میلی گرم در  111گرم) است .بخابراین از نررر ترامین

میکرد (.)21

ویتامین ث سیب لرستان میتواند مخبع هوبی باند.

هاکان اکتاس و همکاران اعالم کردند مهمترین اسیدهای

تشكر و قدردانی

آلی که باعث مطبوع کرردن آب میوهرا مرینرود نرامل اسرید

از معاونت محتررم پووهشری و مرکرز تحقیقرات داروهرای

میبانخد .وجرود ایرن

گیاهی رازی دانشباه علروم پزنرکی لرسرتان بره دلیرل ترأمین

اسیدها در آب میوه سیب نره تخهرا در طعرم میروه تراثیر گرذار

هزیخههای مورد نیاز ،همچخرین از کارکخران آزمایشرباه کختررل

هستخد بلکه بر روی پایداری  ،ارزش غذایی و نبهداری آب میوه

مواد غذایی معاونت غذا و داروی لرستان به هراطر همکراری در

سیب موثر می بانخد(.)16

اجرای طر صمیمانه قدردانی و تشکر میگردد.

تارتاری  ،اسید اگزالی

و اسید فوماری
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