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 چکیده

درصد مصرف آن خشکباری است ولی مصرف تازه خوری  80های باارزش است که بیش از میوهترین مهم عناب یکی از

 روز در حال افزایش است.چسب است و تقاضا برای مصرف آن روزبهاین میوه عالوه بر ارزش غذایی باال، بسیار خوشمزه و دل

 الیت آنتی اکسیدانی زیاد افزایش یافته استدر سالهای اخیر مصرف میوه ها وسبزیجات با ترکیبات فنولی باالبه دلیل فع

نقش بسیار مهمی در ممانعت از بیماریهای  عناب آنتی اکسیدان های موجود در میوه تحقیقات نشان داده است که

عمر انباری کمی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی پس از برداشت میوه تازه عناب  مختلف ایفا می کنند.

بطوریکه   ،ه استگیری شده، مشاهده شداندازه ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانیزمانهای انبارمانی درمیزان  داری بین

 می شود.اکسیدانی کاسته آنتیبا افزایش طول دوره انبارمانی به شدت از میزان  فنول کل و فعالیت 

 .عنابآنتی اکسیدان، انبارمانی، ترکیبات فنولی، : کلمات کلیدی

 مقدمه

مطالعات نشان می دهد که میوه ها وسبزیجات نقش بسیار مهمی در حفظ وسالمتی وجلوگیری از بروز بیماریهای مختلف 

ان مناسب محسوب می شوند.آنتی اکسیددارندوبه دلیل داشتن موادآنتی اکسیدانی وکالری کم به عنوان یک منبع غذایی 

اسیداسکوربیک،کاروتنوئیدها وفالونوئیدها می باشند، نقش بسیار مهمی  های موجود در میوه ها وسبزیجات که شامل

در ممانعت از بیماریهای مختلف ایفا می کنند. در سالهای اخیر مصرف میوه ها وسبزیجات با ترکیبات فنولی باالبه دلیل 

منبع غنی از ویتامینهای گروه  (Ziziphus  jujuba  Mill)میوه تازه عناب فعالیت آنتی اکسیدانی زیاد افزایش یافته است.

A ،B ،C کارتنوئیدها، فالونوئیدها وسایر ترکیبات آنتی اکسیدانی است و میزان ویتامین ث، مواد قندی، سلولز و عناصر ،

  .[2003، لئو]ی دیگر باالتر است واز ارزش غذایی بسیار باالیی برخوردار است هاوهیممعدنی آن در مقایسه با بسیاری از 
مصرف  ی دارد و این در حالی است کهخشکبار مصرفعناب تولیدی در ایران درصد  80بیش از بر اساس آخرین آمار 

است وتقاضا برای مصرف تازه خوری آن روز به روز افزایش  ودلچسب خوشمزهآن عالوه برارزش غذایی باالبسیارتازه خوری 

بال به دنروز پس از برداشت کاهش شدید کیفیت را چندمیوه تازه عناب از عمر انباری مناسبی برخوردار نبوده و اام، ابدییم

برابر  8-10، در شرائط دمای معمولیبا گذشت زمان آن میزان ویتامین ث . شودیمسته ن کاآارزش غذایی و دارویی و از  دارد
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 از عالئم ظاهری کاهش کیفیتشل شدگی بافت گوشت میوه وچروکیدگی پوست  ،[1974، همکاران و باراتو] ابدییمکاهش 

 اریسب ییدارو و ییغذا ارزش به توجه با نیبنابرا میوه تازه عناب است.کاهش قیمت وپسندی بازار میوه وبه طبع آن کاهش 

 اریسب یوتقاضا عناب تازه وهیم بودن پسند گربازارید یسو واز سو کی از محصول نیا یاجتماع –یاقتصاد تیاهم ،گسترده

 کاماستح باعث که تازه وهیم یعمرنگهدار شیوافزا تیفیک حفظ با مرتبط قاتیتحق انجام آن یخور تازه مصرف یبرا ادیز

 .رسدیمبه نظر  یضرور اریبس کندیم راکنترل وهیم درون یبیتخر یندهایفرآ از یبرخ تیفعال و سلولهاشده وارهید یداریوپا

 

 مواد وروشها

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه از ایستگاههای تابعه مرکزتحقیقات، آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی  این پژوهش

روز بعد  )0-10-20-30-40(شامل تیمارها شامل پنج زمان انبارمانی . نجام شداخراسان جنوبی در باغی به وسعت یک هکتار

انجام شد. زمان برداشت میوه عناب برای مصرف تکرار  3از برداشت میوه بودند. این آزمایش بصورت طرح کامال تصادفی در 

یا تردی رسیده و نقاط قرمز رنگ روی میوه ظاهر شوند. در این زمان  crispها به مرحله یوهمتازه خوری، زمانی است که 

ت های غیریکنواخیوهمسط دست چیده وبالفاصله از باغ به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس های هرتیماردر هر بلوک تویوهم

درجه  3-5روز در دمای  40به مدت  میکرون 30ها در بسته بندیهای پلی اتیلن سوراخدار به ضخامت یوهمحذف ومابقی 

 فعالیت آنتی اکسیدانی و فنول کل میزان، )0-10-20-30-40( یزماندرصد در یخچال نگهداری ودر فواصل  85 -90ورطوبت 

 اندازه گیری شدند. آنها

 فنول کل-الف 

این روش در  .[1977وسینگلتون،  اسلینکارد]شد سیو کالتو اندازه گیری  -کل پوست وگوشت میوه با روش فولینفنول 

این  هب شود.یمموجود در عصاره بر حسب گالیک اسیدکه یک ترکیب فنولی خالص می باشدمحاسبه  میزان فنول های کل

گردد. سپس میزان فنول های کل موجود در هر عصاره برحسب یممنظور ابتدا منحنی جذب در برابر غلظت گالیک اسیدتهیه 

ی مختلف گالیک اسید در چند لوله آزمایش هاظتغلمیلی لیتر از  1/0شود. جهت رسم منحنی استاندارد ابتدا یمآن تعیین 

نرمال  1میلی لیتر معرف فولین سیوکالتو  25/0شود سپس یممیلی لیتر رسانده  5/0ریخته و با آب مقطر حجم هر کدام به 

با شیکر تکان داده شده.  هالولهشود. محتویات یمبه آن اضافه  %5/7میلی لیتر محلول کربنات سدیم  25/1دقیقه  3و بعد از 

شود و منحنی استاندارد جذب در برابر غلظت یمنانومتر خوانده  725دقیقه در طول موج  40سپس جذب هر لوله پس از 

 شود.یممیزان فنول های کل موجود در هر عصاره بر حسب گالیک اسیدو از روی منحنی محاسبه  گردد.یمگالیک اسید رسم 
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 استاندارد جذب در برابر غلظت گالیک اسیدمنحنی : 1-3شکل 

 

 فعالیت آنتی اکسیدانی -ب

 دی( DPPHروش  از متانولی یهاعصاره یاکسیدانیآنت فعالیت یا فعال هاییکالظرفیت تخریب راد یریگاندازه برای
 یک عنوان به احیاء- اکسیداسیون یهاواکنش در که است پایداری رادیکال DPPHشد.  استفاده )هیدرازیل پیکریل فنیل
 مورد مختلف گیاهی محصوالت آزاد رادیکالهای بررسی جهت گسترده طور به رادیکال این .کندیعمل م کننده اکسید ماده

 هایدانتاکس آنتی .باشدیم زرد شده احیاء حالت در و بنفش شده اکسید حالت در معرف این رنگ گیرد.یم استفاده قرار
 نانومتر 517 در را باالترین جذب DPPHرادیکال  .گردند زرد به بنفش از آن رنگ تغییر باعث و نموده احیاء را آن توانندیم

 .[1995برندویلیامزوهمکاران،] است مناسب لیپوفیل و هیدروفیل هایاکسیدانتیآنت نوع دو هر سنجش برای روش این .دارد
 لیتریلیم 9/3به آن  سپس. شد ریخته آزمایش لوله در نظر مورد نمونه متانولی محلول از لیتریلیم 1/0ابتدا  روش این در
 30 از گذشت پس و مخلوط کامالا  ورتکس توسط لوله هر محتویات .گردید اضافه درصد DPPH 004/0متانولی  محلول
 (2502مدل  UV/Vis)اسپکتوفوتومتر  از استفاده با نانومتر 517 موج طول در آنها جذب ی،تاریک در و اتاق دمای در دقیقه،

 .است زردتر حاصل محلول رنگ باشد بیشتر نمونه اکسیدانتیآنت قدرت هرچه. شد خوانده متانول حاوی بالنک مقابل در

 :آمد بدست زیر معادله توسط نمونه هر آزاد رادیکال درصد

× 100 0/ A)A – 0A( درصد رادیکال آزاد = 

0A: ندارد وجود عصارهایی هیچ آن در که کنترل محلول جذب 
A :عصاره حاوی محلول جذب 

 

 نتیجه گیری:

y = 0/0908x + 0/0241
R² = 0/9747
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 فنل کل – الف

انبارمانی بر روی صفت فنل های مختلف زماناختالف معنی داری بین نشان داد که  هادادهمقایسه میانگین نتایج جدول 

 .(1)جدول  وجود داردکل میوه عناب 

 

ناب ی تازه عهاوهیمآنتی اکسیدان وفنول کل برروی  یانبارمانزمانهای مختلف اثر نتایج مقایسه میانگین :1جدول 

 گراد سانتی درجه 3-5 دمای در انبارداری دوره طی

 (%) آنتی اکسیدان تیمار
 فنول کل

(µg gallic acid/g FW) 
 

 زمان انبارمانی )روز(           

 a 3/09 a 100/5 صفر
10 86/35 b 2/34 b 
20 74/22 c 1/96 c 
30 61/03 d 1/69 d 
40 57/87 d 1/53 d 

 باشنددرصد نمی 5اختالف معنی داری بر اساس آزمون دانکن در سطح  دارای مربوط به هر عامل ها اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون
 

بطوریکه  شودیمکه باافزایش زمان انبارمانی از میزان فنل کل میوه عناب کاسته  دهدیمنشان  هانیانگیممقایسه همچنین 

 µg gallic)و کمترین آن  )روز برداشت(روز صفر انبارمانی  در (µg gallic acid/gFW 09/3) کلمیزان فنل  نیترشیب
acid/gFW 53/1) چهلم پس از آن میزان فنول کل میوه واز روز پس از برداشت تا روز  دیگردانبارمانی مشاهده  40روز  در

تازه عناب به حدودنصف کاهش پیدا کرد هرچند روند کاهشی میزان فنول کل روند آهسته ای را در طی دوره انبار مانی 

 حفظعث باوکندیم راکنترل وهیم درون یبیتخر یندهایفرآ از یبرخ تیفعالداشته است اما استفاده از هر روشی که بتواند 

 .(1جدول)و)1شکل ( .رسدیمبه نظر  یضرور اریبس دوش تازه وهیم یعمرنگهدار شیوافزا تیفیک
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 میوه تازه عناب فنل کل ی برمیزانانبارمانزمانهای مختلف  : اثر1شکل 

 

و مسئول طعم و رنگ محصوالت  شودیمفنول ها متابولیت های ثانویه گیاهی هستند که به وسیله همه گیاهان سنتز 

و همزمان با  کندیممیزان مواد فنولی با توجه به رقم و مرحله رشد تغییر  .[2008جئونگ و همکاران، ]هستند ی اوهیم

 [2008]برطبق اظهارات رموریتی و همکاران  .[1998سانچز مورنو و همکاران، ] ابدییمو پس از آن کاهش  هاوهیمرسیدن 

ی، تغییرات شیمیایی و آنزیمی بعضی از انواع مواد فنلی در طی انبارماندر طی دوره  هاوهیمعلت کاهش ترکیبات فنلی در 

 گسی و تلخی کاهش به که ابدییم کاهش میوه رشدونمو طی کل فنل محتوای کلی، طور به دوره رسیدن بیان شده است.
 واکنشهای تأثیر یا متابولیسم در ترکیبات این شرکت نگهداری، نازم طی فنلی ترکیبات کاهش علت شاید شودیم منجر

 [2015 سرتیپ وهمکاران،] باشد انبارداری طی یمیزغیرآن و یمیزآن

 آنتی اکسیدان -ب

عالیت فنشان داد که اختالف معنی داری بین زمانهای مختلف انبارمانی بر روی صفت  هادادهنتایج جدول مقایسه میانگین 

  (.1عناب وجود دارد )جدول میوه تازه آنتی اکسیدانی 

با افزایش زمان انبارمانی از میزان آنتی اکسیدان میوه عناب کاسته  نشان می دهدکههانیانگیمنتایج مقایسه همچنین 

و کمترین  )پس از برداشت(ی انبارمانروز صفر  در (mmol Trolox/g 50/100)آنتی اکسیدان انمیز نیترشیبشد بطوریکه 

واز روز پس از برداشت تا روز چهلم پس از آن میزان  مشاهده گردید ( mmol Trolox/g 87/57) یانبارمان 40 روزآن در 

فعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب به نصف کاهش پیدا کرد هرچند روند کاهشی میزان فعالیت آنتی اکسیدان روند آهسته 

 وهیم یعمرنگهدار شیوافزا تیفیک حفظعث باای را در طی دوره انبار مانی داشته است اما استفاده از هر روشی که بتواند 

)جدول و )2شکل ( .رسدیمبه نظر  یضرور اریبس کندیم راکنترل وهیم درون یبیتخر یندهایفرآ از یبرخ تیفعال و شده تازه

1). 
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 عناب میوه تازه ی بر میزان آنتی اکسیدانانبارمانزمانهای مختلف  : اثر 2شکل 

و پس از آن  هاوهیمو همزمان با رسیدن  کندیمبا توجه به مرحله رشدورسیدگی میوه تغییر  میزان آنتی اکسیدان میوه 

علت کاهش آنتی اکسیدان  [2008]رموریتی و همکاران  و [1998] سانچز مورنو و همکاراناظهارات برطبق  ابدییمکاهش 

منجر به تخریب دیواره و غشای  [یمیزغیرآن و یمیزآن یهاواکنش] ییایمیشی، تغییرات انبارماندر طی دوره  هاوهیمکل در 

 دوره طی سلولی ومصرف شدن آنها متابولیسم در ترکیبات این شرکتسلولی، ایجاد اکسیژن فعال ورادیکالهای آزادوهمچنین 
کاهش  . گزارشات مشابهی مبنی برشودیم میوه رشدونمو طیآنتی اکسیدان کل  محتوایکه باعث کاهش باشدمی  انبارداری

ابید،  آل] خرما [2010شفیعی و همکاران، ]توت فرنگی  [2000اسریواستاوا و دیوایدی، ] موزمیزان آنتی اکسیدان کل در 

 وجود دارد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. [2010
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Abstract 
Jujube is one of the most important valuable fruits that more than 80 percent of its is dried fruit , 

but fresh fruit consumption in addition to high nutritional value is very tasty and hearty and the 
demand for it is increasing day by day. In recent years, the consumption of fruits and vegetables with 
phenolic compounds has increased due to the high antioxidant activity. Research has shown that the 
antioxidants in jujube fruit play a very important role in preventing various diseases. The fresh jujube 
fruit has short post-harvest life. The results of this study showed that there is a significant difference 
between the storage dates in phenolic compounds and antioxidant activity, as with increasing storage 
life, extremely reduces the total phenol content and antioxidant activity . 
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