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چکیده
آلوها ( )Prunus spp.به عنوان یکی از رایجترین میوههای هستهدار ،دارای کالری پایین و ارزش غذایی نسبتاً باالیی هستتن .تنتوز زیتاد در آلوهتا
سبب ایجاد تفاوت در ترکیبات شیمیایی میوه نیز ش.ه است این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی گروه
مهن.سی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در فاصله زمانی  1394-1392اجرا ش.ه است خصوصتیات کیفتی
میوه نظیر محتوای ویتامین ث ،صفات مربوط به رنگ پوست و گوشت میوه ،محتوای کارتنوئی ،.آنتوسیانین ،فنل کل و ظرفیت آنتیاکسی.انی  16رقت و
ژنوتیپ آلو مورد ارزیابی قرار گرفتن .نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنیدار ارقام بررسی ش.ه را از لحاظ تمام شاخصهای انت.ازهگیتری شت.ه نشتان داد
ارقام ʼگوجه قرمز ʽو ʼژاپنی ʽباالترین میزان ویتامین ث را با  18/5میلیگرم ویتامین ث در  100گرم وزن تازه  ،رق ʼقطره طال ʽبا  53/97میلیگرم در
 100گرم وزن تازه باالترین میزان کارتنوئی .کل را داشتن .رق ʼگوجه قرمز ʽباالترین میزان شاخص آنتوسیانین را با  0/521جتذ در طتوم متو 530
نانومتر دارا بود و رق ʼازارک ʽباالترین میزان فنل کل و فعالیت آنتیاکسی.انی را به ترتیب با  372/6میلیگرم اسی .گلیک در  100گرم وزن میوه برای
فنل کل و  96/34درص .برای درص .فعالیت آنتیاکسی.انی در بین ارقام بررسی ش.ه داشتن .ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عم.ه ترکیبتات
فنلی میوه های آلو در پوست میوه تجمع دارن .و همبستگی باالیی بین ش.ت رنگ پوست میوه و محتوای فنل کتل در آلوهتا وجتود دارد از ایتنرو رقت
ʼازارک ʽبا دارا بودن باالترین میزان شاخص رنگ * aپوست میوه ،بیشترین میزان فنل کل و ظرفیت آنتیاکسی.انی را در بین ارقام بررسی ش.ه دارا بود
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،ظرفیت آنتیاکسی.انی ،کارتنوئی ،.فنل کل ،ویتامین ث

مقدمه

21

مطالعات متع.دی نشان داده است که مصرف میوهها ،سبزیجات و
مواد غذایی حاصل از آنها فوائ .زیادی در برابر بیمتاریهتای متزمن
مانن .بیماریهای قلبی و انواز مختلف سرطانهتا دارد ایتن خاصتیت
میوهها و سبزیجات به دلیل حضور برخی ویتامینها مانن .ویتامینهای
 E ،Aو  ،Cفیبرها و ترکیبتات فیتوشتیمیایی متیباشت )8( .در میتان
ترکیبات فیتوشیمیایی ،پلیفنلها نه فقط به دلیل اثر آنها بر کیفیتت
میوه ها و ستبزیجات (رنتگ ،طعت و عطتر) بلکته بته دلیتل فعالیتت
مهارکنن.گی رادیکامهای آزاد ،خاصتیت ض.سترطانی ،ضت.میکروبی،
ض.آلرژیک و ض.فساد اهمیت زیادی دارن )1( .پلیفنلهای موجود در
میوهها شامل گروه وسیعی از ترکیبات با فعالیت آنتتیرادیکتالی ماننت.
 2 ،1و  -3بهترتیب فارغالتحصیل کارشناسی ارش .فیزیولوژی و اصالح درختان میوه
و استادان گروه مهن.سی علوم باغبانی و فضتای ستبز ،پتردیس کشتاورزی و منتابع
طبیعی دانشگاه تهران
(* -نویسن.ه مسئوم)Email: zahra.falati@alumni.ut.ac.ir :
DOI: 10.22067/jhorts4.v31i4.61581

هی.روکسیسینامیتها ،فالونها ،مشتقات اسی .گالیک ،فالونوئی.ها و
آنتوسیانینها میباشن .مطالعات بسیاری نیز همبستگی باالی ظرفیت
آنتتتیاکستتی.انی را بتتا ترکیبتتات فنلتتی نستتبت بتته آستتکوربیک استتی،.
توکوفروم و کارتنوئی.ها به اثبات رسانی.هان 5( .و  )18ترکیب ،مق.ار و
توزیع مواد فنلی در میوهها به میتزان رستی.گی میتوه ،رقت  ،عملیتات
پرورش ،شرایط جغرافیایی ،فصل رشت .و شترایط انبتار در طتوم دوره
پس از برداشت بستگی دارد ( )7تحقیقات چن .ساله ،شواه .زیادی را
در زمینه ترکیبات زیستت فعتام میتوههتا ارائته داده و استتخرا ایتن
متابولیتها به سرعت رو به گسترش است
آلوها ( )Prunus spp.به عنتوان یکتی از رایتجتترین میتوههتای
هستهدار ،دارای کالری پایین و ارزش غتذایی نستبتاً بتاالیی هستتن.
آلوها محتوی کربوهیت.رات هتایی نظیتر ستاکارز ،گلتوکز ،فروکتتوز و
همچنین اسی.های آلی مانن .اسی .ستیتریک و استی .مالیتک ،فیبرهتا
(پکتینها) ،تاننها ،مواد آروماتیک و آنزی هتا هستتن .کته ایتن متواد
ارزش غذایی و طع آلوها را تعیین میکن )1( .با توجه به دامنه وسیع
ان.ازه ،شکل ،طع  ،عطر ،بافت و رنگ در آلوها که گستردهتر از تمامی
گونههای میوهای کشت ش.ه میباش .این میوه در سراسر جهان متورد
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کشت و کار قرار میگیرد ( )10و تولیت .و پترورش آن رو بته افتزایش
میباش .در طوم دهههای گذشتته تولیت .جهتانی آلوهتای اروپتایی و
آلوهای ژاپنی از  6,110,871تن در ستام  1990بته  11,528,337در
سام  2013رسی.ه و با افتزایش  61درصت.ی همتراه بتوده استت در
همین فاصله زمانی تولی .آلو در ایران از  118,936تتن بته 305,262
تن رسی.ه و افزایش  39درص.ی داشته است ()6
تنوز زیاد در آلوها سبب ایجاد تفاوت در ترکیبات شتیمیایی میتوه
نیز ش.ه است آلوها میوههایی سرشار از ترکیبات زیست فعام یا متواد
بیوشیمیایی نظیر ویتامینهای ( C ،Aو  ،)Eآنتوسیانینهتا و ترکیبتات
فنلی دیگر هستن .که موجب فعالیتت آنتتیاکستی.انی بتاالتر آنهتا از
پرتقام ،سیب و توتفرنگی ش.ه است همچنین این میوه منبع ختوبی
از آنتیاکسی.انهای طبیعی بوده و میتوان .سالمتی مصترفکننت.گان
را تأمین نمای ،.عصاره آلو فعالیت آنتیرادیکالی شت.ی.ی را در شترایط
آزمایشگاهی نشان داده که مربوط بته ترکیبتات پلتیفنلتی آنهاستت.
کلروژنیک اسی .و نئوکلروژنیک اسی .دو ترکیب فنلی عمت.ه در میتوه
های جنس  Prunusمیباشن .که دارای خصوصتیات آنتتیاکستی.انی
هستن)17( .
ظرفیت آنتیاکستی.انی ،ترکیبتات فنلتی ،کارتنوئیت.ها و محتتوای
ویتامین ث برخی از ارقام هلو ،شلیل و آلو در کالیفرنیتا بررستی شت.ه
است بر اساس نتایج به دست آم.ه ترکیبات فنلی ،تنها اجتزای میتوه
های هستهدار هستن .که با ظرفیتت آنتتیاکستی.انی کتل همبستتگی
داشتن )8( .بررسی  14ژنوتیپ آلوی گوشتت قرمتز و  8ژنوتیتپ هلتو
برای محتوای فنل کل و محتوای آنتوسیانین نشتان داد کته ژنوتیتپ
های غنی از ترکیبات فنلی گزینش ش.ه ظرفیت آنتیاکستی.انی بتاال،
خصوصیات رنگی تثبیت ش.ه و فعالیت ض.میکروبی باالیی دارنت .در
این بررسی محتوای آنتوسیانین در ارقام آلو بیشتر از ارقام هلو بود ()2
ارزیابی محتوای آنتوسیانین ،فنل کل و ظرفیت آنتیاکستی.انی  9رقت
آلو و  9رق گیالس نشتان داده کته بتین ظرفیتت آنتتیاکستی.انی و
محتوای فنل کل و همچنین آنتوسیانین همبستگی ش.ی.ی وجود دارد
( )18به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و ظرفیت آنتیاکسی.انی ،سته
رق آلو ( )21بررسی ش.ه است نتایج حاصله نشان داده کته ظرفیتت
آنتیاکسی.انی میوهها از  3/10میلیموم بر کیلوگرم در رق ""Elena
تا  3/17میلیموم بر کیلوگرم در رق " "Bistricaمتغیر بود بین رق
" "Elenaو دو رق دیگر از لحاظ فنل کل و محتوای غیرفالونوئی.ی
اختالف معنیداری وجود داشتت درحتالیکته در متورد ظرفیتت آنتتی
اکسی.انی تفاوت معنیدار نبود در بررسی دیگری در ایران نشتان داده
ش .که بین میزان فنل کل و ظرفیت آنتتیاکستی.انی میتوههتای آلتو
ارتباط مستقیمی وجود دارد ()8
تنتتوز وستتیع آلوهتتا ،توزیتتع گستتترده آن در اکثتتر نقتتاط جهتتان و
سازگاری آن با شرایط مختلف توسعه آن را نه فقط در شرایط کنتونی

بلکه در آین.ه نیز مه ساخته است ( )15از اینرو بتا توجته بته ارزش
اقتصادی ،ارزش غذایی و تنتوز وستیع آلوهتا ،هت.ف از ایتن تحقیت
ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از ارقام و ژنوتیپهای آلو به
منظور شناسایی ارقام و ژنوتیپهای دارای خصوصیات و کیفیت متورد
نظر برای اه.اف اصالحی و پرورش اقتصادی این میوه میباش.

مواد و روشها
مواد گیاهی

این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهن.سی علوم باغبتانی و
فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در فاصله
زمانی اسفن 1392 .الی شهریور  1394اجرا ش.ه است تمامی ارقتام و
ژنوتیپهای بررسی ش.ه در شرایط م.یریتی یکسانی قرار داشتن .سن
درختان مورد نظر در زمان آزمایش  6سام بود ارقتام و ژنوتیتپهتای
مورد بررسی در ج.وم  1ارائه ش.هان .نقشه کاشت درختان مورد نظتر
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و هر تکرار شامل
سه درخت بود میوهها پتس از بلتوغ تجتاری برداشتت شت.ه و بترای
خصوصیات کیفی نظیر محتوای ویتامین ث ،صفات رنگی مربتوط بته
پوست و گوشت میوه ،محتتوای کارتنوئیت ،.آنتوستیانین ،فنتل کتل و
ظرفیت آنتیاکسی.انی مورد ارزیابی قترار گرفتنت .بلتوغ میتوههتا بته
صورت تجربی و همزمان با رنگگیری ،نرم ش.ن میوه و افزایش قنت.
میوه تعیین ش.
اندازهگیری میزان ویتامین ث آب میوه

ان.ازهگیری ویتامین ث با روش تیتراستیون و بتا محلتوم ی.یت.ور
( 16گرم ی.ور پتاسی به عالوه  1/27گرم کریستام ی .در یک لیتر) و
معرف نشاسته صورت گرفت برای این منظور  5میلیلیتر از آ صاف
ش.ه میوه که از مخلوط  10ع.د میوه حاصل ش.ه بتود بته همتراه 20
میلیلیتر آ مقطر و  2میلیلیتر نشاسته  ٪1با ی.ور پتاسی ( 16گترم
ی.ور پتاسی به عالوه  1/27گرم کریستام ی .در یک لیتتر) تتا زمتان
ظهور رنگ تیره آبی با دوام تیتر ش .سپس مقت.ار ویتتامین ث در آ
میوه از فرموم ( )1-2ب.ست آم.
فرموم 1-2
( /5میزان ی .مصرفی ×  = )0/88میلیگرم ویتامین ث در  100گترم
وزن تازه میوه
اندازهگیری رنگ پوست و گوشت میوه

رنگ میوه با استفاده از رنگ سنج مینولتا م.م  CR-400مطالعته
گردی .برای هر رق از هر تکرار  10میوه به تصادف انتخا گردیت .و
قرائت ها از دو نقطه مقابل ه بر روی میوه انجام ش .سپس با بترش
الیهای از گوشت میوه رنگسنجی از گوشتت میتوه نیتز در دو نقطته

791

ارزیابي تركیبات فیتوشیمیایي میوه برخي از ارقام و ژنوتیپهاي آلو و گوجه

مقابل ه انجام ش .و شاخصهای رنگ *( Lدرخشن.گی)( a* ،قرمز-
سبز) و *( bزرد– آبی) ان.ازه گیری شت.ه و کرومتا (شت.ت رنتگ) بتا
فرموم ( )2-2محاسبه گردی.

فرموم 2-2

c = (a*2 + b*2 )1/2

جدول  -1ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه بررسی شده
Table 1- Evaluated plum cultivars and genotypes

گروه

ژنوتیپ یا رقم

ردیف

گروه

ژنوتیپ یا رقم

ردیف

Group

Cultivars or genotypes

Row

Group

Cultivars or genotypes

Row

P. salicina

سانتارزا

9

P. salicina

بلک استار

10

P. domestica

11

P. salicina

12

احتماالًP. domestica

13

P. domestica

14

P. domestica

15

P. domestica

16

P. cerasifera

P. salicina
P. domestica

هیبری .آلو و زردآلو
P. salicina
احتماالًP. salicina
احتماالًP. domestica
P. cerasifera

Santarosa

شابلون
Shablon

ازارک
Ozarak

تنسگل
Tanasgo

ژاپنی
Japanese

درگزی
Dargazi

کمپوتی
Compooti

گوجه سبز
Gogeh Sabz

اندازهگیری شاخص آنتوسیانین

جهت ان.ازهگیری میزان آنتوسیانین ،ابت.ا آ میوه توسط دستتگاه
سانتریفیوژ فازبن.ی گردی ،.سپس یک میلیلیتر از آ صاف ش.ه میوه
با سته میلتیلیتتر متتانوم  80درصت .رقیت شت.ه و توستط دستتگاه
اسپکتروفتومتر م.م  Lambda EZ 201در طتوم متو  530نتانومتر
قرائت گردی.
اندازهگیری کارتنوئید کل

جهت ان.ازهگیری مق.ار کارتنوئی .کل میوه مق.ار  2گرم از گوشت
میتتوه در محلتتوم ترکیبتتی  40قستتمت استتتون و  60قستتمت هگتزن
( )C6H14داخل یک هاون چینی همگن گردی .و ستپس بته مت.ت 5
دقیقه در  5000دور در دقیقه ستانتریفیوژ شت .محلتوم رویتی جت.ا و
رسوبات مج.داً توسط محلوم ترکیبی استون -هگتزن رنتگگیتری و
سانتریفیوژ ش .عمل استخرا تا آنجا ادامه پی.ا کرد که رسوبات باقی
مان.ه کامالً بیرنگ ش.ن .سپس ح.اکثر جتذ عصتاره کارتنوئیت.ی
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در  480نتانومتر قرائتت گردیت .مقت.ار
کارتنوئی .کل بر اساس فرموم زیر محاسبه و به صورت میلتیگترم در
 100گرم وزن میوه بیان گردی.
فرموم 3-2
= OD480× 40میزان کارتنوئی( .میلیگرم در  100گرم وزن تازه میوه)

Black Star

قطره طال
Golden Drop

سیمکا
Simka

شوگر
Sugar

استنلی
Stanly

بخارا
Bokhara

شمس
Shams

گوجه قرمز
Gogeh Germez

1
2
3
4
5
6
7
8

 :OD480میزان جذ در طوم مو  480نانومتر
 :40ضریب رقت نمونه
اندازه گیری میزان فنل کل میوه

برای این منظور نی گرم از گوشتت میتوه در  4میلتیلیتتر الکتل
اتانوم همگن ش.ه و سپس عصاره توستط ستانتریفوژ صتاف گردیت.
سپس به  0/5میلیلیتر معرف فولین ،یک میلیلیتر کربنات ست.ی %7
و  8میلیلیتر آ مقطر ،به  1000میکرولیتر از عصاره فوق افزوده ش.
میزان جذ پس از قرارگیری در حمام آ گرم به م.ت  90دقیقته در
دمای  30درجه سانتیگراد توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طوم مو
 760نانو متر قرائت گردی .فنل کل بر اساس میلتیگترم استی.گالیک
موجود در یک گرم وزن تر نمونه بیان ش .غلظت فنل کل بر استاس
منحنی استان.ارد اسی.گالیک خالص محاسبه ش.
اندازهگیری ظرفیت آنتی اکسیدانهای کل

یک گرم از بافت میوه با  8میلیلیتر متانوم  80درص .همگن ش.ه
و مخلوط حاصل در  12000دور در دقیقه به م.ت  15دقیقه سانتریفوژ
گردی.ه سپس محلوم رویی جمتعآوری شت .در مرحلته بعت.ی 3400
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میکرولیتر از محلوم -1،1دی فنیل  -2 -پیکریتل هیت.رازیل 1داختل
کووت شیشهای ریخته ش.ه و مق.ار  100میکرولیتر از عصاره متانولی
تهیه ش.ه نیز به آن اضافه ش .محلوم حاصل به مت.ت دو ستاعت در
شرایط تاریکی نگه.اری گردی .و سپس میزان جذ نوری آن در 520
نانومتر قرائت ش .ظرفیت آنتی اکسی.انی کل بر اساس فرمتوم (-23
 ،)11به صورت درص .بازدارن.گی  DPPHمحاسبه گردی.
فرموم 11-2
 × 100میزان جذ شتاه( /.میتزان جتذ شتاه - .میتزان جتذ
نمونه)= درص .فعالیت آنتیاکسی.ان
آنالیزهای آماری

دادههای به دست آم.ه پس از نرمامسازی با استفاده از نترمافتزار
 SASآنالیز ش.ن .و مقایسه میانگینها با آزمون چن .دامنتهای دانکتن
در سطح احتمام یک درص .با استفاده از نرمافزار  MSTAT-Cانجتام
ش .تب.یل دادههای ع.دی به روش ریشه دوم و دادههای درص.ی به
روش زاویه انجام ش.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنیدار ارقام بررسی ش.ه را از لحاظ
خصوصیات کیفی میوه (شاخصهای رنگ مربوط به پوست و گوشتت
میتتوه) و محتتتوای ترکیبتتات بیوشتتیمیایی نظیتتر میتتزان ویتتتامین ث،
محتوای آنتوسیانینها ،محتوای کارتنوئی ،.فنتل کتل و ظرفیتت آنتتی
اکسی.انی در سطح احتمام  1درص .نشان داد (ج.وم )2
شاخصهای رنگ پوست و گوشت میووه اراواو و ونوتیو
های آلو

باالترین میزان شاخص ( Lدرخشتن.گی) پوستت میتوه در ارقتام
"تنستتگل" و "کمپتتوتی" و پتتس از آن در ارقتتام "قطتتره طتتال" و
"شمس" مشاه.ه ش .پایینترین میتزان ایتن شتاخص نیتز در ارقتام
"شوگر" و "گوجه سبز" مشاه.ه ش .ارقام "بلتک استتار" و "گوجته
قرمز" باالترین میزان درخشن.گی گوشت میوه را در بین ارقام بررسی
شتت.ه نشتتان دادنتت .و پتتس از آنهتتا ارقتتام "تنستتگل"" ،ستتیمکا" و
"درگزی" قرار داشتن .رق "شوگر" پایینتترین میتزان درخشتن.گی
گوشت میوه را در بین ارقام بررسی ش.ه دارا بود (جت.وم  )3شتاخص
رنگ (* )aپوست و گوشت میوه نیز در بین ارقام بررسی شت.ه تفتاوت
های معنیداری را نشان داد و باالترین میتزان ایتن شتاخص در رقت
"ازارک" مشاه.ه ش .ارقام "گوجه سبز" و "قطره طال" نیتز پتایین-
ترین میزان این شاخص را دارا بودن .رقت "گوجته قرمتز" بتاالترین
*

1- DPPH

میزان شاخص رنگ * aگوشت میوه را نشتان داد و رقت "ژاپنتی" در
جایگاه بع.ی قرار داشت ارقام "ازارک" و "شمس" نیتز پتایینتترین
میزان این شاخص را در بین ارقام بررستی شت.ه داشتتن( .جت.وم .)3
ارقام "تنسگل" و "کمپوتی" باالترین میزان شاخص رنگ * bپوست
میوه را در بین ارقام بررسی ش.ه نشان دادن .و پس از این ارقتام رقت
"قطره طال" قرار داشتت ارقتام "ستانتارزا"" ،شتوگر"" ،استتنلی" و
"بخارا" پایینترین میزان شاخص رنگ * bپوست میوه را دارا بودنت.
رق "بلک استار" و پس از آن ارقام "تنسگل" و "درگزی" بتاالترین
میزان شاخص رنگ * bگوشت میوه و رق "ژاپنی" پایینترین میزان
شاخص رنگ * bگوشت میوه را نشان دادن( .ج.وم )3
میزان ش.ت یا خلوص رنگ در بین ارقام مختلف متفاوت بتوده و
باالترین میزان آن در ارقام "تنسگل" و "کمپتوتی" و پتس از آن در
رق "ازارک" مشاه.ه ش .رق "بلک استار" با دارا بودن پایینتترین
میزان کرومای پوست میوه باالترین میزان کروما گوشت میوه را نشان
داد و پس از آن ارقام "تنسگل" و "درگزی" بتاالترین میتزان شت.ت
رنگ گوشت میوه را دارا بودن .پتایینتترین میتزان ایتن شتاخص در
گوشت میوه نیز در ارقام "سانتارزا"" ،شوگر" و "ژاپنی" مشاه.ه شت.
(ج.وم )3
رنگ میوههای آلو به حضور آنتوسیانینها و کارتنوئی.ها در آنهتا
مربوط میباش )14( .هر دو گروه از رنگ.انتههتای متذکور عمومتاً در
پوست میوه تجمع بیشتری دارن .ولی آنتوستیانینهتا در ایجتاد رنتگ
سطحی میوهها بیشتر مسئوم میباشن )14( .رنتگ میتوه بته عنتوان
یکی از مه ترین شتاخصهتای بلتوغ و کیفیتت میتوه در بستیاری از
گونهها میباش )4( .که با فاکتورهای مختلفی نظیتر غلظتت و توزیتع
آنتوسیانینها در پوست و همچنین با فاکتورهای دیگتری ماننت .نتور،
دمتتا ،اتتتیلن و عملیتتات باغبتتانی تحتتت تتتأثیر قتترار متتیگیتترد ()13
آنتوسیانینهتا کته زیرگروهتی از فالونوئیت.ها بتوده و محلتوم در آ
هستن .مسئوم ایجاد رنگ قرمز ،آبی و بتنفش در بافتتهتای گیتاهی
بوده و به طور وسیعی در کیفیت قابل مشاه.ه میوهها دخیتل هستتن.
()8
عم.هترین کارتنوئی.های موجود در ارقام آلتو شتامل بتاکتاروتن و
کریپتوزانتین میباشن )8( .که عم.تاً در ایجاد رنتگ زرد و نتارنجی در
پوست و گوشت میوه مشارکت دارن .باالتر بودن میزان شاخص رنگ
*( aمح.وه رنگ -سبز) پوستت و گوشتت میتوه بته ترتیتب در ارقتام
"ازارک" و "گوجه قرمز" نشان دهن.ه باالتر بودن میزان آنتوستیانین
در این ارقام میباش .باالتر بتودن شتاخص *( bمحت.وده زرد -آبتی)
پوست میوه در ارقام "تنسگل "و "کمپوتی" و گوشتت میتوه در رقت
قطره طال نیز احتماالً حاکی از باالتر بودن میزان کارتنوئیت.ها در ایتن
ارقام میباش .باال بودن ظرفیت آنتیاکسی.انی ارقام و ژنوتیپهای آلو
به خواص رنگی آنها مربوط دانسته ش.ه استت ( )2همچنتین بیتان

ارزیابي تركیبات فیتوشیمیایي میوه برخي از ارقام و ژنوتیپهاي آلو و گوجه

ش.ه که تفاوت در میزان آنتوستیانین ارقتام مختلتف گتیالس موجتب
تفاوت در میزان همبستگی محتوای آنتوسیانینی و شاخصهای رنتگ
میوه میشود ()9
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میزان کارتنوئید کل

میزان کارتنوئی .کل در ارقام بررسی ش.ه تفاوتهتای معنتیداری
داشته و دامنه تغییرات آن بین  20/77میلیگرم در  100گرم وزن تازه
در رق "گوجه قرمز" تا  53/97میلیگترم در  100گترم وزن تتازه در
رق "قطره طال" متغیر بود شکل  2میزان کارتنوئی 16 .رق بررستی
ش.ه در این تحقی را نشان میده .ارقام "قطره طال"" ،سانتارزا" و
"کمپوتی" باالترین میزان کارتنوئی .کل را در بین ارقام بررسی شت.ه
دارا بودن .میزان کارتنوئی .ارقام بررسی ش.ه آلو  36میلیگرم در 100
گرم وزن تازه میوه گزارش ش.ه و آلفا کاروتن بته عنتوان مهت تترین
کارتنوئی .موجود در میوههای آلو معرفتی شت.ه استت ( )8در بررستی
دیگری محتتوای کارتنوئیت .ارقتام بررستی شت.ه آلتو از  13/3تتا 27
میلتتیگتترم در  100گتترم وزن میتتوه بتته ترتیتتب در ارقتتام " "Kaleو
" "Cherry plumگزارش ش.ه است ( )14میزان کارتنوئی .موجود در
میوهها به فاکتورهایی از قبیل رق  ،دمتا pH ،ختاک ،غلظتت رنگیتزه،
عملیات باغبانی ،نور و بستگی دارد ()14

میزان ویتامین ث عصاه میوه ارااو و ونوتی های آلو

میزان ویتامین ث (آسکوربیک اسی ).ارقام بررسی ش.ه بین 7/04
تا  18/5میلیگرم در  100گرم وزن تازه میوه متغیر بود ارقام "گوجته
قرمز" و "ژاپنی" با ( 18/5میلیگرم در  100گرم وزن تازه) بتاالترین
میزان ویتامین ث و رق "استنلی" پایینترین میزان ویتتامین ث را در
بین ارقام بررسی ش.ه دارا بودن( .شکل  )1در مطالهای میزان ویتامین
ث ارقام آلو  14میلیگرم در  100گرم وزن تازه گزارش شت.ه کته تتا
ح.ودی با میانگین ویتامین ث در ارقام و ژنوتیپهای بررسی شت.ه در
تحقی پیشرو ( 13/53میلیگرم در  100گترم وزن) تطتاب دارد در
مطالعات دیگری میزان ویتامین ث در ارقام بررستی شت.ه آلتو 12/05
میلی گرم در  100گرم وزن تازه 15 ،میلیگرم در  100گرم وزن تازه
و  1/6-2/2میلیگرم در  100گرم وزن تازه گزارش شت.ه استت (،21
 17و  )20تفاوت در میزان ویتامین ث در منتاط مختلتف بته تتأثیر
شرایط آ و هوایی و خاک مربوط میباش.

جدول  -2تجزیه وایانس خصوصیات کیفی میوه در ارقام و ژنوتیپهای آلو
Table 2- Analysis of variance of fruit quality in plum cultivars and genotypes

میانگین مربعات
Mean of squares

antioxidant capacity

ظرفیت آنتیاکسیدانی

total phenolics

محتوای فنل کل

carotenoids content

محتوای کارتنوئید

anthocyanins
content

میزان آنتوسیانین

vitamin C content

میزان ویتامین ث

fruit flesh chroma

کرومای گوشت میوه

* bگوشت میوه

b* of fruit flesh

* aگوشت میوه

a* of fruit flesh

* lگوشت میوه

l* of fruit flesh

کرومای پوست میوه

fruit skin chroma

* bپوست میوه

b* of fruit skin

* aپوست میوه

5.10

10.55

2.73

6.65

1.24

a* of fruit skin

8.45

364.28

0.94

0.01

0.03

* lپوست میوه

**

l* of fruit skin

2147.4
** 6

23420.
** 34

366.13

** 0.05

df

ns

درجه آزادی

5.23 ns

949.80

1.60 ns

منابع

0.001

0.03 ns

0.44 ns

1.05 ns

1.17 ns

1.27 ns

2.67 ns

1.27 ns

1.07 ns

1.73 ns

2

31.97

201.29

266.74

29.64

365.68

279.48

365.78

110.6

372.33

**

**

**

**

**

**

**

**

**

15

0.85

0.86

0.20

0.79

1.10

1.12

0.53

1.73

30

3.29

3.38

10.68

2.15

5.29

7.22

6.49

1.08

ns

تغییرات
Source
of
Variati
on

بلوک
Block

رق
Cultivar

خطای
آزمایش
Error

ضریب تغییرات

* ،nsو ** به ترتیب ع.م معنیدای ،معنیداری در سطح احتمام  5درص .و معنیداری در سطح احتمام  1درص.
ns, *, **, non-significant, significant at p≤ 0.05 and significant at p≤ 0.01, respectively

Coefficient of
variation
)(%
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جدول  -3مقایسه میانگین خصوصیات کیفی میوه برخی از ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه
Table 3- Mean comparison of fruit quality in plum and prune cultivars and genotypes

کرومای

گوشت

گوشت

گوشت

کرومای

پوست

پوست

پوست
* lمیوه

گوشت میوه

* bمیوه

* aمیوه

* lمیوه

پوست میوه

* bمیوه

* aمیوه

Fruit flesh
chroma

b* of
fruit flesh

a*of fruit
flesh

l* of fruit
flesh

Fruit skin
chroma

b* of
fruit skin

a* of
fruit skin

l* of
fruit skin

43.27 a

43.17 a

2.98 f

56.54 a

1.48 e

7.62 e

12.31 d

33.90 e

28.53 ef

27.98 ef

5.71 cd

37.69 h

26.98 c

26.61 b

4.44 h

44.81 b

23.18 g

19.32 h

12.8 a

57.39 a

20.81 d

12.49 d

16.62 b

30.33 f

16.86 h

16.22 i

4.24 e

30.82 j

6.12 g

0.56 f

6.09 fg

31.17 f

16.34 h

16.10 i

2.87 fg

22.44 l

3.27 h

1.54 f

16.00 bc

20.68 h

38.80 b

38.68 b

3.06 f

51.57 bc

30.17 a

34.84 a

4.79 g

58.31 a

15.84 h

13.66 j

7.98 b

26.40 k

22.39 d

16.77 c

14.38 c

34.09 e

35.31 c

34.89 c

5.43 d

53.23 b

19.96 d

11.91 d

15.65 c

35.80 de

32.82 d

32.76 d

3.21 fg

45.27 e

35.92 a

34.41 a

5.99 fg

60.66 a

38.09 b

38.04 b

1.85 g

50.48 c

19.94 d

13.61 d

14.54 c

38.33 cd

28.43 ef

28.23 ef

3.32 ef

34.42 i

21.14 d

19.21 c

2.93 h

21.34 h

23.67 g

22.69 g

6.68 c

29.46 j

21.71 d

14.3 d

16.33 bc

26.54 g

23.10 g

22.27 g

5.80 cd

34.37 i

9.28 f

2.00 f

9.05 e

39.94 c

27.50 f

27.50 f

0.29 h

43.25 f

20.35 d

19.21 c

6.60 f

44.03 b

28.35 ef

28.21 ef

2.90 fg

40.27 g

8.87 f

0.57 f

8.85 e

37.67 cd

29.83 e

29.83 e

0.26 h

47.53 d

30.62 b

17.57 c

24.96 a

39.51 c

رقم
Cultivar

بلک استار
Black Star

ردیف
Row
1

قطره طال
Golden
Drop

2

گوجه قرمز
Gogeh
Germez

سانتارزا
Santarosa

شوگر
Sugar

تنسگل
Tanasgo

ژاپنی
Japanese

سیمکا
Simka

کمپوتی
Compooti

درگزی
Dargazi

گوجه سبز
Gogeh Sabz

شابلون
Shablon

استنلی
Stanly

شمس
Shams

بخارا
Bokhara

ازارک
Ozarak

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با استفاده از آزمون چن .دامنهای دانکن در  p≤0/05ن.اشتن.
Means with similar letters have no significant differences based on Duncan’s multiple range test at p≤ 0.05

میزان شاخص آنتوسیانین

باالترین میزان شاخص آنتوسیانین با  0/521جذ در طوم متو
 530نانومتر مربوط به رق "گوجه قرمز" بتود پتس از رقت "گوجته
قرمز" ارقتام "ازارک" و "ژاپنتی" آنتوستیانین بتاالیی در بتین ارقتام
بررسی ش.ه داشتن .رق "کمپوتی" بتا  0/018جتذ در طتوم متو
 530نانومتر پایینترین میزان آنتوسیانین را دارا بتود شتکل  3میتزان
آنتوسیانین ارقام بررسی ش.ه در این تحقی را نشان متیدهت .نتتایج

آزمایشهای مختلفی تفاوت در میزان آنتوسیانین ارقام و زنوتیپهتای
مختلف آلو را نشان دادهان 2( .و  )16تفاوت در میزان آنتوسیانین ارقام
و ژنوتیپ های مختلتف آلتو ناشتی از تتأثیر منشتأ ژنتیکتی در میتزان
ترکیبات موجود در میوه میباش .از طرفی منشأ جغرافیایی متفاوت در
بین نمونهها نیز میتوان .سبب تفاوت در محتوای ترکیبات موجتود در
میوهها گردد عوامل دیگری از قبیل میزان باردهی و عملیات باغبتانی
نیز میتوان .در این مسئله دخیل باش)12( .
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 میانگینهای دارای. گرم وزن تازه میوه100  مقایسه میانگین محتوای ویتامین ث ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه بر حسب میلیگرم در-1 شکل
 نداشتندp≤0/05 حروف مشترک تفاوت معنیداری با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در
Figure 1- Mean comparison of vitamin C content in plum and prune cultivars and genotypes according to milligram per 100
grams of fresh fruit Weight. Means with similar letters have no significant differences based on Duncan’s multiple range test
at p≤ 0.05

 گرم وزن تازه میوه100  مقایسه میانگین محتوای کارتنوئید ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه بر حسب میلیگرم در-2 شکل
 نداشتندp≤0/05 میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با استفاده از مقایسه میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن در
Figure 2- Mean comparison of carotenoid content in plum and prune cultivars and genotypes according to milligram per 100
grams of fresh fruit weight. Means with similar letters had no significant differences based onDuncan’s multiple range test at
p≤ 0/05
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شکل  -3مقایسه میانگین میزان شاخص آنتوسیانین ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه بر حسب میزان جذب در طول موج  530نانومتر
میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در  p≤0/05نداشتند
Figure 3- Mean comparison of the anthocyanin index in plum and prune cultivars and genotypes according to absorption at a
≤wavelength of 530 nm. Means with similar letters have no significant differences by using Duncan’s multiple range test at p
0.05

میزان فنل کل

میزان فنل کل در ارقام و ژنوتیپهای بررسی ش.ه بین -386/79
 71/51میلیگرم اسی .گالیک در  100گرم وزن میوه متغیر بتود رقت
"ازارک" و پس از آن ارقتام "ژاپنتی"" ،درگتزی" و "گوجته قرمتز"
باالترین میزان فنل کل را در بین ارقام بررسی ش.ه دارا بودن .شتکل
 4محتوای فنل کل را در ارقام بررسی ش.ه نشان متیدهت .مشتتقات
هی.روکسی سینامیک اسی .نظیر کلروژنیک اسی .و نئوکلروژنیک اسی.
به عنوان ترکیبات فنلی غالب در آلوها شناسایی ش.هان )19( .ترکیبات
فنلی موجود در آلوهتا شتامل نئوکلروژنیتک استی ،.کلروژنیتک استی،.
روتین و مشتقات سیانی.ین ،پئونی.ین و کوئرسیتین میباشن.
محتوای فنلی ارقام مختلف آلو بتین  125تتا ( 372/6میلتیگترم
اسی .گالیک در  100گرم وزن میوه) را گزارش ش.ه و بیان شت.ه کته
میوههای با رنگ پوست آبی تیتره تتا بتنفش دارای بتاالترین میتزان
ترکیبات فنلی هستن )12( .بررسی ارقام "جونبلک"" ،بلک استتار"،
"سانتارزا" و "راویوتا" میزان فنل کل را ( 320میلیگرم اسی .گلیتک
در  100گرم وزن میوه) نشان داده است ( )12همچنین گزارش شت.ه
که کردن .که ترکیبتات فنلتی پوستت ارقتام آلتو  3-4برابتر بیشتتر از
ترکیبات فنلی موجود در گوشت میوهها استت بته نحتوی کته توزیتع
ترکیبات فنلی در پوست و گوشت میوهها به ترتیب  %70به  %30متی
باش )2( .میزان ترکیبات فنلی در ارقتام دیگتر آلتو نیتز  298تتا 563
(میلیگرم اسی .گلیک در  100گرم وزن میوه) متغیتر بتوده استت ()8

میزان و توزیع ترکیبات فنلی در میوهها به رق  ،میزان رستی.ن میتوه،
عملیات باغبانی ،ناحیه جغرافیایی ،فصل رش .و شرایط پس از برداشت
بستگی دارد ()12
درصد فعالیت آنتیاکسیدانی

درص .فعالیت آنتتیاکستی.انی ارقتام بتین  11/69-96/34درصت.
متغیر بود (شکل  )5باالترین میزان فعالیت آنتیاکستی.انی بتا 96/34
درص .بته رقت "ازارک" تعلت داشتت پتایینتترین میتزان ظرفیتت
آنتی اکسی.انی ه در رق "گوجهسبز" ( 11/69درصت ).انت.ازهگیتری
ش .تفاوت معنیدار در میزان فعالیت آنتیاکسی.انی ارقام به تأثیر نتوز
رق و عوامل محیطتی برمتیگتردد رادیکتامهتای آزاد ماننت .آنیتون
سوپراکسی ،.پراکسی .هی.روژن ،رادیکام هی.روکسیل و اکسیژن منفرد،
به طور عادی در اثر فعالیتهای فیزیولتوژیکی بت.ن تولیت .متیشتون.
( )12بسیاری از رادیکتامهتای آزادی کته در موجتودات زنت.ه تولیت.
میشون .بسیار واکنشپتذیر بتوده و بته عنتوان محصتوم بیولتوژیکی
کاهش جزئی اکسیژن مولکولی شناخته ش.هان )23( .آسیبهای ایجاد
ش.ه در اثر رادیکامهای آزاد در ب.ن شتامل ستیالیت غشتا ،واسرشتته
ش.ه پروتئینها ،پراکسی.اسیون چربیها ،اکسی.اسیون  DNAو تغییتر
در عملکتترد پالکتتتهتتا متتیباشتت )12( .مقتتادیر معنتتیداری از متتواد
آنتیاکسی.انی در میوهها و ستبزیجات وجتود دارنت .کته متیتواننت .از
اکسی .ش.ن مولکومهای بت.ن در اثتر رادیکتامهتای آزاد جلتوگیری
نماین)12( .
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شکل  -4مقایسه میانگین محتوای فنل کل ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه بر حسب میلیگرم اسید گالیک در  100گرم وزن میوه
میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با استفاده از مقایسه میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن در  p≤0/05نداشتند
Figure 4- Mean comparison of total phenol content in plum and prune cultivars and genotypes according to milligram gallic
acid per 100 grams of fruit weight. Means with similar letters have no significant differences based on Duncan’s multiple
range test at p≤ 0.05

شکل  -5مقایسه میانگین درصد فعالیت آنتیاکسیدانی ارقام و ژنوتیپهای آلو و گوجه
میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری با استفاده از مقایسه میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن در  p≤0/05نداشتند
Figure 5- Mean comparison of antioxidant activity percentage in plum and prune cultivars and genotypes. Means with
similar letters have no significant differences based on Duncan’s multiple range test at p≤ 0.05

در بحث تغذیه ،آلوها به عنوان منابع غنی از انرژی ،منابع با ق.رت

محافظت کنن.گی باال و ارزش غذایی و درمتانی بتاال مطترح هستتن.
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( )r=0/83بین ظرفیت آنتیاکسی.انی و محتوای فنل میوهها مشتاه.ه
ش .بین میزان شاخص رنگ * aپوستت میتوه و محتتوای فنلتی نیتز
همبستتتگی بتتاالیی ( )r=0/89مشتتاه.ه شتت .همچنتتین بتتین میتتزان
آنتوسیانین و محتوای فنلی و بین میزان آنتوسیانین و میتزان شتاخص
رنتتگ * aپوستتت میتتوه نیتتز بتته ترتیتتب بتتا ( )r=0/68و ()r=0/59
همبستگی وجود داشت عم.ه ترکیبات فنلی میوههای آلتو در پوستت
میوه تجمع دارن .و همبستگی مثبتی بین ش.ت رنتگ پوستت میتوه و
محتوای ترکیبات فنلی کل در آلوهتا وجتود دارد ( )19محتتوای فنتل
کل ،کارتنوئی .و آسکوربیک اسی .پوست میوههای شلیل ه در ارقتام
با گوشت سفی .و ه در ارقام با گوشت زرد باالتر از گوشت میوه متی
باش )8( .همچنین گزارش ش.ه که ارقام آلوی با محتوای آنتوسیانینی
باال ظرفیت آنتیاکسی.انی باالتری داشتن )2( .میزان ترکیبتات پلتی-
فنلی و ظرفیت آنتیاکسی.انی ارقام آلوی با رنگ پوست و گوشت قرمز
باالتر از ارقام با پوست و گوشت زرد گزارش ش.ه است ()20

( )21آلوهتتا همچتتین منتتابع غنتتی از ترکیبتتات بیوشتتیمیایی نظیتتر
فالونوئی.ها ،فنلها ،آنتوسیانینها و سایر ترکیبات بیوشیمیایی هستتن.
که سبب ظرفیت آنتیاکسی.انی باالی این میوه میشتود ( )3ظرفیتت
آنتیاکسی.انی آلوها از میوههایی مانن .پرتقام ،ستیب و تتوت فرنگتی
باالتر میباش )22( .میوههای آلو  %36ظرفیت آنتیاکسی.انی باالتری
از ارقام بلوبری نشان دادهان )2( .محتوای ترکیبتات فنلتی و ظرفیتت
آنتیاکسی.انی ارقام آلو بیشتر از ارقام بررسی ش.ه هلو و شلیل گزارش
ش.ه است ( )8به همین دلیل هنگام ارزیابی ارقام تعیین ویژگتیهتای
کیفی و ارزش غذایی میوههای آلتو بتر استاس آنالیزهتای فیزیکتی و
شیمیایی اهمیت و توجه باالیی دارد ()21
ضرایب همبستگی ساده صفات

ضرایب همبستگی بین صفات در ج.وم  4ارائه ش.هان .نتایج بته
دست آم.ه نشان داد بین ظرفیت آنتتیاکستی.انی و شتاخص رنتگ*a
پوست میوه همبستگی باالیی ( )r=0/93وجود دارد همبستگی باالیی

جدول  -4ضرایب همبستگی ساده صفات  16رقم و ژنوتیپ آلو و گوجه.
Table 4- Simple correlation coefficient of 16 plum and prune cultivars.

ظرفیت آنتی
اکسیدانی
Antioxidant
capacity

فنل کل
Total
phenolics

ویتامین
کارتنوئید

آنتوسیانین

Carotenoids

Anthocyanins

ث
Vitamin
C

گوشت

گوشت

پوست

پوست

* bمیوه

* aمیوه

* bمیوه

* aمیوه

b* of
fruit
flesh

a* of
fruit
flesh

b* of
fruit
skin

a* of
fruit
skin

* aپوست میوه
1

1

1

-0.29

1

-0.13

0.14

1

-0.47

0.39

-0.12

1

-0.07

0.20

-0.32

-0.02

1

0.28

**0.55

*0.59

-0.31

*0.59

1

-0.03

-0.21

-0.21

-0.25

-0.51

0.45

1

0.30

**0.68

0.07

-0.26

0.15

-0.19

**0.89

**0.83

*0.54

0.49

-0.12

-0.15

0.15

0.46

**0.94

a* of fruit
skin
* bپوست میوه
b* of fruit
skin
* aگوشت میوه
a* of fruit
flesh
* bگوشت میوه
b* of fruit
flesh

ویتامین ث
Vitamin C

آنتوسیانین
Anthocyanins

کارتنوئی.
Carotenoids

فنل کل
Total
phenolics

ظرفیت آنتی
اکسی.انی
Antioxidant
capacity
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باالتر در برنامههای اصالحی حائز اهمیت است

نتیجهگیری کلی
انی و میزان فنتل. فعالیت آنتیاکسی.رق "ازارک" از لحاظ درص
کل جزء ارقام برتر بود باالترین میتزان آنتوستیانین مربتوط بته رقت
" "ستانتارزا" و "کمپتوتی،""گوجه قرمز" بتود ارقتام "قطتره طتال
" کتل و ارقتام "گوجته قرمتز" و "ژاپنتی.باالترین میتزان کارتنوئیت
 بتا.ه دارا بودنت.باالترین میزان ویتامین ث را در بین ارقام بررسی ش
ن ارقام و ژنوتیپهای برتر از لحاظ ترکیبات فیتوشیمیایی.مشخص ش
 در برنامههای اصالحی بته منظتور.موجود در میوه این ارقام میتوانن
.ارتقای کیفیت تغذیهای میوهها مورد استفاده قرار بگیرن

ه.ه در بررسی پیشرو نیتز نشتان داد کته عمت.نتایج به دست آم
ترکیبات فنلی میوه آلتو در پوستت میتوه تجمتع دارد از ایتن رو رقت
 پوستت میتوهa* "ازارک" با دارا بودن باالترین میزان شاخص رنتگ
انی را در بتین ارقتام.بیشترین میزان فنل کل و ظرفیتت آنتتیاکستی
ه دارا بود ولی رق گوجه قرمز بتا داشتتن بتاالترین میتزان.بررسی ش
 گوشت میوه و محتوای آنتوسیانین باالتر نستبت بتهa* شاخص رنگ
انی پتایینتتری را در. محتوای فنل و ظرفیت آنتتیاکستی،رق ازارک
مقایسه با رق ازارک داشت
 کته بتا ظرفیتت.ترکیبات فنلی تنها ترکیبات بیوشیمیایی هستتن
 و هتیه همبستتگی بتا میتزان.انی میوهها همبستگی دارنت.آنتیاکسی
ارد.انی میوههتا وجتود نت. و ظرفیت آنتیاکسی.ویتامین ث و کارتنوئی
 ) وجود این همبستتگی از نقطته نظتر گتزینش ارقتام بتا محتتوای8(
انی.آنتوسیانین و فنلی باال به منظور داشتن ارقام با ظرفیت آنتیاکسی
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Introduction: Plums (Prunus spp.) as one of the most popular stone fruits, have low calories and high
nutritional value. Over the past decades global production of European and Japanese plums reached from
6,110,870 tons in 1990 to 11,528,337 tons in 2013. In the same period plum production in Iran reached from
118,936 tons to 305,262 tons. Great variety of plum fruits caused differences in chemical composition as well.
Plum fruits are rich in bioactive compounds or biochemicals such as vitamins (A, C and E), anthocyanins and
other phenolic compounds which have high antioxidant activity.
Materials and Methods: This research was done in a randomized complete block design with three
replications in Horticultural Research Station at College of Agriculture and Natural Resources of Tehran
University in 2013-2015. Fruit quality characteristics such as vitamin C content, color traits of the fruit skin and
flesh, the content of carotenoids, anthocyanins, total phenolics and antioxidant capacity of 16 plum and prune
cultivars and genotypes were evaluated.
Results and Discussion: Analysis of variance showed significant differences in terms of all measured
factors. The highest L* index (brightness) of fruit skin was observed in 'Tanasgol" and "Compooti" and then in
"Golden Drop" and "Shams" cultivars and the lowest level of that was measured in "Sugar" and "Gogeh Sabz"
cultivars. "Black Star" and "Gogeh Germez" Showed the highest brightness of fruit flesh among examined
cultivars and the lowest brightness of fruit flesh was investigated in "Sugar". A* color index of skin and flesh of
fruit also showed significant differences among investigated cultivars and the highest level of that in "Ozarak"
cultivar was observed. "Gogeh Sabz" and "Golden Drop" also had the lowest level of this index. "Gogeh
Germez" had the highest of a*color index of fruit flesh and "Japanese" cultivar was in second place. The lowest
level of this index was measured in "Ozarak" and "Shams" cultivars. "Tanasgol" and "Compooti" had the highest
fruit skin b*color index among cultivars and "Santarsa", "Sugar," "Stanley" and "Bukhara" showed the lowest of
that. "Black Star" and after that "Tanasgol" and "Dargazi" had the highest b *color index of fruit flesh. "Japanese"
had also the lowest b* color index of fruit flesh. The intensity or color purity varied among cultivars and the
highest of that was observed in "Tanasgol" and "Compooti" and then in "Ozarak". "Black Star" had the highest
chroma of fruit skin and the highest fruit flesh color intensity. The lowest of this index in the fruit flesh was
observed in "Santarosa", "Sugar" and "Japanese" cultivars. Vitamin C (ascorbic acid) content varied in
investigate cultivars. "Gogeh Germez" and "Japanese" had the highest vitamin C content and "Stanley" was
showed the lowest amount of vitamin C. "Golden Drop ","Santarosa" and "Compooti" showed the highest total
carotenoid among examined cultivars and "Gogeh Germez" had the lowest total carotenoid. "Gogeh Germez"
and "Compooti" had the highest and lowest amount of anthocyanin index respectively. The highest total phenol
and antioxidant activity was measured in "Ozarak". The lowest total antioxidant capacity was in"Gogeh Sabz".
The results showed that There was high correlation (r= 0.93) between antioxidant capacity and a * fruit skin color
index. High correlation (r= 0.83) between phenol content and antioxidant capacity of fruits was also observed.
Between a* color index of fruit skin and phenolic content was observed high correlation (r= 0.89). As well as
between anthocyanin and phenolic content and between anthocyanin and a* fruit skin color index, respectively
(r= 0.86) and (r= 0.59) high correlation was detected.
Conclusions: "Ozarak" in terms of antioxidant activity and total phenol component was superior. The
highest amount of anthocyanin related to the "Gogeh Germez". "Golden Drop"," Santarosa" and "Compooti "
had the highest total carotenoid and "Gogeh Germez" and "Japanese" had the highest vitamin C content among
investigated cultivars. By identification of superior cultivars In terms of phytochemical compounds, these
cultivars can be used in breeding programs to improve these nutritional quality of fruits. The results showed that
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the major phenolic compounds were gathered on the skin of plum fruits. Hence the "Ozarak" cultivar having the
highest a*color index of fruit skin had the highest total phenol and antioxidant capacity among the investigated
cultivars but "Gogeh Germez" by having the highest a*color index of fruit flesh and anthocyanins content higher
than "Ozarak" cultivar, had low phenolic content and antioxidant capacity compared to the "Ozarak".
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