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 1 (.Berberis spp)زرشک بومی  ژنوتیپ دوازده بیوشیمیایی میوه خصوصیات

 2 

 3 خدابنده مهسا عزیزی؛ مجید بالندری؛ احمد
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 5 چکیده:

 6 

 7پژوهش در این . دارند در ایران نظیریهای جذاب هستند که تنوع بیها و طعمبا رنگ هاییریزمیوه ،انواع زرشک

 8د قرار گرفت. این خصوصیات شامل درصد مواد جام مورد مطالعه زرشکدوازده ژنوتیپ بومی وه میخصوصیات بیوشیمیایی 

 9میزان فنل کل، فالونوئید کل، آنتوسیانین کل، ، TSS/TA، pH نسبت (،TA، اسیدیته قابل تیتراسیون )(TSS) محلول

 10 االینتایج حاکی از تنوع بو مس بودند.  شامل آهن، منیزیوم، روی معدنی ، عناصرکل قندمحتوای پروتئین، فیبر خام، 

 11 100گرم اسید مالیک در  TA (61/5دارای بیشترین  13-1کدژنوتیپ  ها بود.ژنوتیپدر میان  خصوصیات بیوشیمیایی

 12گرم میلی 61/1482) ترین میزان فنل کلدارای بیش 5-1کدژنوتیپ ( بود. ºBrix 50/5) TSSگرم وزن تر( و بیشترین 

 13 گرم کوئرستین( و آنتوسیانین کلمیلی 53/837) ترین میزان فالونوئید کلحائز بیش 14 -2اسید گالیک( و کدژنوتیپ 

 14آهن ، (درصد 96/54) باالترین میزان فیبرخام گلیکوزید( در یکصد گرم میوه خشک بود. 3گرم سیانیدینمیلی 06/452)

 15 و باالترین میزان 10-1ژنوتیپ کدمربوط به  (قسمت در میلیون 39/1426) و منیزیوم( قسمت در میلیون 49/138)

 16از لحاظ محتوای قندکل،  .اختصاص یافت 14-2ژنوتیپ کدبه  (قسمت در میلیون 80/6) مسو  درصد( 26/4) پروتئین

 17ر کدژنوتیپدرصد قند، تفاوت چشمگیری نسبت به سای 67/25و  61/59به ترتیب با میزان  5-3دو کدژنوتیپ بی دانه و 

 18فالونوئید کل، باالترین میزان  دارا بودن به دلیل 14-2کدژنوتیپ  ،گیری شدهاندازهصفات ارزیابی در مجموع  ها داشتند.

 19وری از بهره و بومی هایزرشک میوهبیوشیمیایی خصوصیات بررسی  .بود برتر ژنوتیپآنتوسیانین کل، پروتئین و مس 

 20ک زرشیی های غذاتهیه فرآوردهدانش فنی در زمینه کسب تواند منجر به میای این محصول ارزشمند های تغذیهارزش

 21   در مناطق تولید زرشک گردد. اقتصادیسبب توسعه  شده و به عنوان یک فناوری بومی

 22 فالونوئید ،معدنی عناصرزرشک،  آنتوسیانین، :ی کلیدیهاواژه

 23 

 24 مقدمه

 25 

 26داشته تحمل خوبی  و شوری آب و خاک آبیدر مقابل کم بومی کشورمان است کههای زرشک از جمله درختچه

 27کنون تا که گونه است 660جنس زرشک دارای بیش از است. دار قابلیت رشد و تولید در زمین های کم بهره را و

 28دار گونه وحشی زرشک دانه 5در ایران وجود  (.5)ت شناسایی شده اسنیز آن ی اگونههیبرید بین  60حدود 

 29 (،B. orthobotrys(، زرشک راست خوشه )Berberis vulgarisگزارش شده که شامل زرشک معمولی )

 B. 30) و زرشـک زرافشـانـی (B. crataegina) (، زرشک زالزالکیB. khorasanicaزرشـک خراسانی )

integerrima )31زرافشانی و ی هازرشکی زرشک موجود در ایران به خصوص در هاگونه. در مورد باشندیم 

 32 این گیاه در ایران پراکنش .زالزالکی اسامی علمی مشابه زیادی وجود دارد و زرشک خراسانی اندمیک ایران است
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 1و تنوع زیادی داشته و عالوه بر خراسان در آذربایجان، گیالن، مازندران، گلستان، تهران، سمنان، کرمان، اصفهان 

 2، مواد تارتریک اسید ، اسید مالیک، اسید سیتریک،کیبات قندیزرشک دارای تر میوه .(16) و فارس رویش دارد

 3های آنتوسیانیناز مهمترین  .(19) هاستپکتینی و ترکیبات رنگی از قبیل آنتوسیانین ها، فالونوئیدها و کارتنوئید

 4-3-دلفینیدین، گلوکوزید-3-دلفینیدین ،روتینوزید-3-سیانیدین گلوکوزید،-3-سیانیدینتوان به می هازرشک

 5 (،12روتینوزید )-3-گلوکوزید، پئونیدین-3-روتینوزید، پئونیدین-3-گلوکوزید، پتونیدین-3-روتینوزید، پتونیدین

 6 ،مواد معدنیدارای  زرشکهمچنین  .اشاره کرد (11) دی گلوکوزید 5و  3گلوکوزید و سیانیدین -3-پالرگونیدین

 7 به توانمی زرشک میوه در فعال زیستی موجود ترکیبات ترینمهم از .(8) فعال و مغذی است ترکیبات زیست

 8 توان ازمی . بنابراینهستند اکسیدانیآنتیخواص ویژه  کرد، که دارای اشارهها آنتوسیانینو  لیفن ترکیبات

 9اربرد ک ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی جهت بومی مناسب برای استحصالعنوان یک منبع ه ب زرشک هایمیوه

 10بومی زرشک در راستای کاربرد  هایژنوتیپ ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی .استفاده نمودهای غذایی در فراورده

 11ر دعلیرغم اینکه ها خواهد شد. های متنوع از آنفراورده تولیدهای غذایی، سبب توجه بیشتر به ها در فرآوردهآن

 12کنستانتره، آب میوه و نوشابه گازدار  تهیه( 10فراوری زرشک )هایی در رابطه با طول سه دهه گذشته، پژوهش

 13انجام ( 17)تولید زرشک فناوری بهبود و توسعه نیز  و (15از زرشک ) های مختلفو تولید فرآورده( 14) زرشک

 14های جدید زرشک، اطالع دقیق از نوع و میزان ترکیبات بیوشیمیایی و عناصر مغذی برای تهیه فرآورده اما شده

 15 فناوری یک صورت به تواندمی منطقه در آن اجرای و زرشک میوه فنی فرآوری دانش حصولآن الزم است. 

 16منطقه پرورش آن  در صنعتی و اقتصادی توسعه و گسترش سبب ارتقای علمی، ضمن بومی، و فرد به منحصر

 17نوع  700، در بیش از های بومی آمریکابه عنوان یکی از ریزمیوه هابریانواع کرن شایان توجه است که. گردد

 18با افزوده (. 30محصول تولید شده توسط صنعت فرآوری این کشور به عنوان یکی از اجزاء محصول کاربرد دارند )

 19های غذایی، محصول فراسودمند تولید فرآوردههای پروبیوتیک به فعال و برخی باکتریشدن ترکیبات زیست

 20گردند. در جامعه می سطح سالمتی افزایش ای زیاد، سببتغذیه شود، این محصوالت ضمن دارا بودن ارزشمی

 21های غذایی به فرآوردهتواند به عنوان یک ماده غذایی فراسودمند، ها حاکی از آن است که زرشک میپژوهش

 22ای هغنـی از ریزمغذی، دار زرشکدانه هایژنوتیـپمیوه  ها نشان داده است کهوهشده شود. پژنظیر ماست افزو

 23 18(. یک فرد بالغ به طور متوسط روزانه به 9) مورد نیاز بدن انسان نظیر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و روی بودند

 24گرم مس نیاز دارد )بانک اطالعاتی سازمان  9/0گرم روی و میلی 11گرم منیزیوم، میلی 420گرم آهن، میلی

 25از  علیرغم اینکه ایران یکی. تامین کننده بخشی از نیاز بدن به عناصر مغذی باشدغذا و دارو ایاالت متحده(. 

 26دانه آن یک محصول ملی محسوب میهای مختلف زرشک بوده و نوع بیها و دورگههای مهم گونهرویشگاه

 27خصوصیات بیوشیمیایی میوه  باشد لذا مطالعهاورده غذایی از زرشک در دسترس میبسیار کمی فرشود، تعداد 

 28 های متنوع غذایی از زرشک صورت گرفت.تهیه فراورده مقدماتفراهم نمودن  های بومی زرشک با هدفتوده

 29 

 30 

 31 مواد و روش ها

 32 

 33، 8-3، 5-3، 5-2، 5-1، 4-1، 2-2 دار شاملژنوتیپ دانهکدیازده و  دانهبی ژنوتیپکدیک دوازده کدژنوتیپ )

 34 کدژنوتیپ 30بیش از از میان  ،یز بودنداکه از لحاظ خصوصیات ظاهری میوه متم (14-2و  1-13، 1-12، 1-11، 1-10

 35 انتخاب گردیدمشهد  موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی واقع در( 1377)تاسیس  موجود در باغ کلکسیون زرشک
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 1، استان خراسان 11-1و همچنین کدژنوتیپ  8-3، 5-3، 5-2، 5-1، 4-1، 2-2دانه،های بیکدژنوتیپمنشاء  .(1)شکل

 2 باشد. ها مناطق بین شاهرود و آزادشهر در استان سمنان میجنوبی و منشاء سایر کدژنوتیپ

    

    

    
 3 های زرشک بررسی شده. میوه تازه کدژنوتیپ1شکل 

Figure 1- Fresh fruits of evaluated code-genotypes 4 

 5 

 6علت انتخاب یازده توده بومی همراه با زرشک بی دانه در این طرح، وجود تفاوت بارز در برخی خصوصیات 

 7ها به یکدیگر شباهت آن 11-1و   5-1و در مورد کدژنوتیپ های ( 1)جدول رنگ و طعم میوه ، ها از نظر اندازهظاهری آن

 8به عنوان سه تکرار  ساله( 20) درختچه 3از هر کدژنوتیپ  برداری،به منظور نمونه منطقه جغرافیایی بود.علیرغم تفاوت 

 9از چهار سمت هر ها یوهم 1395 سال (1اهرسیدگی کامل میوه همه ژنوتیپدر آبان ماه )زمان  در نظر گرفته شد. سپس

 10و بخش دیگر تا زمان انجام آزمایش در  خشکهوا )اتاق(، معمولیکن خشکدر شرایط بخشی از آن و برداشت درختچه 

 11  .یخچال نگهداری شد

 12 

کدژنوتیپ زرشک مورد بررسیدوازده  ارگانولپتیکیبرخی خصوصیات  -1 جدول  13 

Table 1-Some organoleptic properties of evaluated barberry code-genotypes 14 

 کد ژنوتیپ  رنگ طعم و مزه            اندازه و شکل میوه سایر خصوصیات 

 بی دانه قرمز مطلوب متوسط طعم ترش و شیرین

2-2 نارنجی  نسبتا نامطلوب نسبتا کوچک گرد میوه کم دانه خوشرنگ  

4-1 قرمز نسبتا نامطلوب نسبتا درشت  خوشه بلند  

5-1 زرشکی تیره  مطلوب متوسط جگری رنگ   

دانهشباهت طعم به بی 5-2 قرمز مطلوب متوسط   

5-3 قرمز نسبتا مطلوب متوسط خوشه بلند  

8-3 قرمز نسبتا مطلوب درشت طعم خیلی ترش  

10-1 بنفش تیره نامطلوب  متوسط طعم گس و پُر دانه  

11-1 زرشکی تیره نسبتا مطلوب متوسط جگری رنگ  

تیره بسیارزرشکی  نسبتا نامطلوب متوسط میوه کشیده، خار بلند   1-12  

محصولپُر  13-1 قرمز مطلوب نسبتا درشت   

14-2 آبی تیره  نسبتا مطلوب نسبتا کوچک خوشه کوتاه متراکم  

                                                           
  تغییر رنگ کامل میوه مطابق با زمان برداشت کشاورزان منطقه- 1

Commented [M1]: معیار رسیدگي كامل زرشك؟ 

Commented [M2R1]: توضیح در پاورقی آورده  شد 
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 1 

 2روتئین، فیبر کل، محتوای پ فنل کل، فالونوئید کل، آنتوسیانین ،رطوبت میزان شامل خصوصیات بیوشیمیایی

 3)بذرگیری  خشک پالپ میوهدر  (Cu( و مس )Zn(، روی )Mg(، منیزیوم )Feکل، عناصر معدنی شامل آهن ) خام، قند

 4در پالپ میوه ، TSS/TA ،pH(، نسبت TA(، اسیدیته قابل تیتراسیون )TSSمواد جامد محلول )میزان آب میوه،  و شده(

 5گرم میوه تازه  5مقدار  ،مواد جامد محلولو pH  ،به منظور تعیین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون. گیری شدنداندازهتازه 

 6متر در نمونه  pHآن با قرار دادن الکترود  pH ورقیق لیتر آب مقطر، میلی 30و سپس با  گیری شدبه روش دستی آب

 7تا   pHبا توجه به رنگی بودن آب میوه زرشک، میزان اسیدیته به روش تیتراسیون، با اندازه گیری مداوم  تعیین گردید.

 8میوه با توجه به اینکه اسید مالیک، اسید غالب . (8)انجام شد  ی استفاده از معرف فنل فتالئینجابه  =pH 3/8رسیدن به 

 9 میوه به کمکمقدار مواد جامد محلول در آبمیزان اسیدیته بر حسب اسید مالیک محاسبه گردید. ، (21باشد )زرشک می

 10به منظور تعیین فنل کل به روش پنتلیدیس و گیری عصاره .(9) گیری شدرفرکتومتر و بر اساس درجه بریکس اندازه

 11 24 مدت به درصد 50 متانول لیترمیلی 20 باآسیاب شده  خشک زرشک گرم 2 منظور بدینشد.  ( انجام22همکاران )

 12 با یماندهباق و شد داده انتقال دیگری ظرف به محلول رویی قسمت سپس. گردید گیریعصاره به روش خیساندن ساعت

 13 و صافی کاغذ وسیله به و شده مخلوط یکدیگر با محلول دو هر پایان، در. شد گیریعصاره حالل از دیگر لیترمیلی 20

 14شد  گیریندازهافنل کل با روش فولین سیکالچو شد.  استفاده فالونوئید و فنل تعیین جهت عصاره این .گردید صاف خالء

 15گرم  100ک در ارز اسید گالیگرم همبا استفاده از منحنی استاندارد گالیک اسید تعیین و به صورت میلی آنو سپس میزان 

 16 روتاری دستگاه وسیله به آمده دسته ب عصاره از لیترمیلی 18 ،کل فالونوئید تعیین منظور به زرشک خشک بیان گردید.

 17 سپس. شد حل( 50:50 نسبت با) سولفوکساید متیلدی -درصد 50 متانول محلول لیترمیلی 7 در و خشک اواپوراتور

 18( 23) انهمکار و پکال توسط استفاده مورد« کلرید آلومینیوم سنجی رنگ» یک شماره روش به کل فالونوئید میزان

 19( تعیین شد. جهت تعیین میزان آنتوسیانین کل 31آنتوسیانین کل نیز به روش یانگ و همکاران ) میزان .گردید تعیین

 20  ( محاسبه گردید:2و 1) زیر هایافتراقی عمل شد و غلظت آنتوسیانین به وسیله فرمول pHطبق روش 

 21 

.mg) غلظت آنتوسیانین (1) L^(−1)) = (A × MW × DF × 1000)/£ × 1 
(2) 𝐴 = (𝐴510 − 𝐴700)𝑝𝐻 1.0 − (𝐴510 − 𝐴700)𝑝𝐻 4.5 

  

A =      جذب  MW  =   1   =گلیکوزید(  -3وزن مولکولی آنتوسیانین غالب )سیانیدین-g.mol 2/449 

DF =  26900  =گلیکوزید -3-ضریب خاموشی سیانیدین =  £  فاکتور رقت    

  مترسانتی 1 =عرض عبور نور از سل

 22 
 23 

 24هواخشک شده به دست گیری تفاوت وزن مقدار معینی زرشک تازه و زرشک میزان آب میوه تازه از طریق اندازه

 25تعیین میزان پروتئین نمونه ها به روش . (9) درجه تعیین گردید 105آمد. درصد رطوبت زرشک خشک نیز به روش آون 

 26کجلدال صورت گرفت. محتوای فیبرخام توسط روش رایج هضم اسیدی و سوزاندن در کوره الکتریکی محاسبه گردید 

(AOAC, 2005)، عناصر معدنی با استفاده از دستگاه میزان ( و 19دی )قند کل بر اساس روش مک کری(ICP- AES) 27 

 28 استفاده با 16 نسخه( Minitab) تبمینی افزارنرم توسط تصادفی، کامالً طرح قالب در هاداده آماری آنالیزتعیین گردید. 

 29 انجام  Tukey’s rangeآزمون توسط و P  ≥05/0 داریمعنی سطح در میانگین مقایسه و( ANOVA) واریانس آنالیز از

 30 .گرفت



 

5 
 

 1 نتایج و بحث 

 2از نظر خصوصیات بیوشیمیایی  ی زرشک مورد بررسی،در بین کدژنوتیپ ها (2)جدول  تجزیه واریانس جدول طبق بر

 3 . درصد مشاهده شد 1تفاوت معنی داری در سطح 

 4 

 5 مورد بررسی زرشک هایژنوتیپتجزیه واریانس خصوصیات بیوشیمیایی در کد -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of biochemical properties in evaluated barberry code-genotypes 6 

 منبع
 تغییرات
SV 

 
 درجه
 آزادی

 df 

 

 (MS)میانگین مربعات 
 رطوبت

Moisture 

 آبمیوه

Fruit 

Juice 

مواد 
جامد 
 محلول

 TSS 

سیدیته ا
 قابل

  تیتراسیون
TA 

 نسبت
TSS/TA 

 اسیدیته
pH 

 فنل کل
Total 

phenol 

 فالونوئید
 کل

Total 
flavonoid 

 کل آنتوسیانین
Total 

anthocyanin 

 ژنوتیپ
Genotype 

11 3.93** 149.78** 1.66** 3.07** 0.29** 0.05** 119599** 115091** 68346** 

 خطا

Error 
24 0.97 4.00 0.199 0.24 0.02 0.004 13678 2397 432 

 کل

Total 
35          

ضریب 
تغییرات 

(%) CV 

 13.27 11.43 20.49 26.61 31.19 4.78 18.08 44.76 72.20 

 ns :** 7 .1و % 5دار در سطوح %دار، معنیبه ترتیب غیر معنی، * و 

ns, * and **: Non significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 8 

 9 

 10 مورد بررسی زرشک هایژنوتیپواریانس خصوصیات بیوشیمیایی در کد تجزیه -2جدول ادامه 

Continuation of Table 2- Analysis of variance of biochemical properties in evaluated barberry code-genotypes 11 

 منبع
 تغییرات
SV 

 
 درجه
 آزادی

 df 

 

 (MS)میانگین مربعات 
 فیبر خام
Crude 
fiber 

 کل پروتئین
Total 

protein 

 قند کل

Total 
sugar 

 آهن
 Fe 

  منیزیوم
Mg 

  روی
Zn 

  مس
Cu 

 ژنوتیپ
Genotype 

11 549.56** 0.61** 842.27** 1214.1** 310280** 26.95* 1.798** 

 خطا

Error 
24 4.46 0.15 19.73 130.1 3392 8.99 0.12 

 کل

Total 
35        

ضریب 
تغییرات 
CV (%) 

 96.26 15.94 161.77 20.08 60.49 29.86 16.96 

ns :** 12 .1و % 5دار در سطوح %دار، معنیبه ترتیب غیر معنی، * و 

ns, * and **: Non significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 13 

 14 

 15 درصد رطوبت و آبمیوه:

Commented [M4R3]:  
دار شدن صفات .ضمن تشکر از نظر داوران محترم با توجه به معنی 

یاال بودن ضریب تغییرات مشکلی نیست ولی چنانچه صفات معنی 
 دار نشده بود این زیاد بودن ضریب تغییرات مشکل ساز بود.
 
 با سپاس
 
 

Commented [M3]: ضریب تغییرات بسیار باالست 
 
  

Commented [M5]: ضریب تغییرات بسیار باالست 

Commented [M6R5]:  
ضمن تشکر از نظر داوران محترم با توجه به معنی دار شدن 

نیست ولی چنانچه صفات صفات، یاال بودن ضریب تغییرات مشکلی 
 معنی دار نشده بود این زیاد بودن ضریب تغییرات مشکل ساز بود.
 
 با سپاس
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 1میوه و درصد رطوبت  ها از نظر درصد آبکدژنوتیپ های انجام گرفته، بین برخیبا توجه به بررسی

 2( درصد 87/71میوه )ترین درصد آبدارای بیش 8-3داری مشاهده شد. طبق نتایج، کدژنوتیپ اختالف معنی

 3میوه( ( قرار داشت که با محتوای رطوبتی میوه تازه )درصد آبدرصد 16/71دانه )بود و پس از آن ژنوتیپ بی

 4گزارش شده بود، همخوانی  (1آکبولوت و همکاران )( که قبال توسط درصد 42/71) B. vulgarisزرشک 

 5بود که از این نظر با ژنوتیپ  درصد 46/70نیز دارای درصد آب میوه برابر با  2-2داشت. همچنین کدژنوتیپ 

 6را می توان در گروه ژنوتیپ  2-2، بی دانه و  8-3داری نداشت؛ بنابراین کدژنوتیپ های دانه اختالف معنیبی

 7( و درصد 22/51میوه ) ترین درصد آبدارای کم 10-1ها، کدژنوتیپ های آبدار قرار داد. در میان کدژنوتیپ

 8را ( درصد 12ترین درصد رطوبت )بیش 14-2 ژنوتیپکد( بود. همچنین درصد 19/8ترین درصد رطوبت )کم

 9تاکنون اثبات شده است که ارتباط تنگاتنگی بین محتوای رطوبتی و نگهداری محصوالت (. 2نشان داد )شکل

 10تری دارد. های بیشهای مختلف در انبار نیاز به بررسیکشاورزی وجود دارد و بررسی قابلیت نگهداری ژنوتیپ

 11میزان محتوای رطوبتی  (29سود و همکاران )باشد. میوه نیز در تعیین نوع مصرف میوه موثر می درصد آب

 12 (25رویز و همکاران )درصد ذکرنمودند.  12/0 ± 29/83 (Berberis lycium)میوه تازه را برای گونه زرشک 

 13 6/78تا  درصد 6/65پرداختند و مقادیر  (Berberis microphylla)نیز به بررسی چهار نوع میوه کاالفاته 

 14نیز میزان رطوبت میوه تازه  (4آوان و همکاران )تازه گزارش کردند.  را برای دامنه درصد رطوبت میوه درصد

 15( را مورد بررسی قرار دادند و psedumbellataو  calliobotrys ،orthobotrysسه گونه زرشک پاکستان )

 16دارای باالترین میزان درصد رطوبت نسبت به دو گونه  درصد 47/80با  calliobotrysگزارش کردند که گونه 

orthobotrys (96/ 74 درصد)  وpsedumbellata (13/80 میدرصد )17 .باشد 

 18 

 19 

 20 های زرشک بررسی شده. درصد رطوبت و آبمیوه کدژنوتیپ2شکل 

Figure 2. Moisture and juice percentage of evaluated barberry genotypes. 21 
(In each group, mean values showing the same letters do not differ significantly based on the Tukey’s range test (p≤0.05).  22 

 23 

 24 

 TSS/TA ،pH: 25(، نسبت TA(، اسیدیته قابل تیتراسیون )TSSمواد جامد محلول )

Commented [M7]: منظور رطوبت میوه خشك شده است؟ 
این را مي توان بر اساس استاندارد میزان رطوبت میوه زرشك با 
 تغییر شرایط خشك كردن بدست آورد و اندازه گیري آن اهمیتي ندارد

درصد ذكر شده در متن و  تصویر با مقادیر  12حدودا در ضمن عدد 
درصد  12ذكر شده در قسمت بحث )ادامه مطلب( همخواني ندارد. 
درصد 80در مقایسه با   

 

Commented [M8R7]:  بله، منظور درصد رطوبت میوه خشک
می باشد، در این مقاله )برخالف منابع مورد بررسی( درصد رطوبت 

توضیحات  ؛ه استمیوه تازه به صورت درصد آب میوه گزارش شد
 تکمیلی در فایل ضمیمه آورده شده است.
 . نمودار و متن اصالح و هماهنگ شد.
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 1دارای بیشترین اسیدیته قابل  ،=pH 7/2با  13-1کدژنوتیپ  (3جدول ) مقایسه میانگین نتایجبر اساس 

 2( بود. بیشترین ºBrix50/5گرم وزن تر( و بیشترین مواد جامد محلول ) 100گرم اسید مالیک در  TA( )61/5) تیتراسیون

 3 64/2ترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون )که دارای کم اختصاص یافت 5 -2 کدژنوتیپبه TSS/TA (89/1 )نسبت 

 4همچنین  بود. 2-2مربوط به کدژنوتیپ TSS  (Brix˚ 03/3 )گرم وزن تر( بود. کمترین میزان  100گرم اسید مالیک در 

 5قابل تیتراسیون  هاسیدیت (1آکبولوت و همکاران ) .مشاهده شد 14-2( در کدژنوتیپ 2/3) ،pHبیشترین میزان 

 6اند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی گزارش کرده B. vulgaris( را در زرشک 35/3)  pH( و درصد 10/3)

 7 دارد. 

 8 

 9 مورد بررسی زرشک های. برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه کدژنوتیپ3جدول 

Table 3- Some biochemical properties of fruits of the evaluated barberry code-genotypes 10 

 خصوصیت
مواد جامد 

 *محلول
TSS (Brix˚) 

اسیدیته قابل 

 *تیتراسیون
TA 

 )درصد( 

 *نسبت
TSS/TA 

 *اسیدیته
pH 

فنل کل 
(mg/100g) 

 فالونوئید کل
(mg/100g) 

 آنتوسیانین کل
(mg/100g) 

پ
وتی

ژن
کد

 
 3.43c 2.87ef 1.22b 2.95cdef 1273.22abc 492.56c 343.71c دانهبی

2-2 3.03c 2.86ef 1.06bc 2.90def 1274.00abc 276.15def 35.96g 

4-1 4.28abc 4.45abcd 0.98bcd 2.88def 1386.72a 273.50ef 88.81efg 

5-1 4.20abc 3.88cdef 1.09bc 3.10abc 1482.61a 682.59b 371.94bc 

5-2 4.97ab 2.64f 1.89a 3.01abcde 1225.72abc 342.13def 98.02ef 

5-3 4.00bc 5.46ab 0.74cd 2.83ef 1342.76ab 249.43f 123.05e 

8-3 3.83bc 3.45def 1.11bc 2.92cdef 1266.43abc 352.68cdef 105.10ef 

10-1 3.50c 4.13bcde 0.85bcd 3.16ab 1195.44abc 415.92cde 245.86d 

11-1 4.33abc 4.13bcde 1.05bcd 3.08abcd 1200.43abc 652.31b 408.29ab 

12-1 3.15c 5.10abc 0.62d 2.97bcde 756.30d 418.46cd 127.29e 

13-1 5.50a 5.61a 1.00bcd 2.75f 1011.42bcd 219.72f 52.68fg 

14-2 3.33c 3.38def 1.00bcd 3.20a 965.31cd 837.53a 452.06a 

 11 باشند.میدرصد  5دار بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال های دارای حروف مشترک در هر ستون، فاقد اختالف معنیداده

 12 و نیز اسیدیته در آبمیوه رقیق شده تعیین گردیده است. TSS/TA مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، نسبت *
 13 

Based on the Tukey test (p≤0.05), means with similar letters in each column are not significantly different. 14 

* TSS, TA, TSS/TA and pH were determined in diluted barberry juice. 15 

 16 

 17 

 18و مواد جامد محلول را در سه گونه زرشک بی pHمقادیر اسیدیته،  (8فرهادی چیتگر و همکاران )

 19 100گرم اسید مالیک در  85/3 ± 014/0ها به ترتیب مقادیر گیری کردند. آنزرافشانی و زالزالکی اندازهدانه، 

 20گرم اسید  18/5 ± 072/0دانه، مقادیر درصد را برای زرشک بی 97/18 ± 289/0و  71/2 ± 014/0 گرم ،

Commented [M9]:  در اغلب موارد عالمت درصد بین حروف
 صحیح و اعشاري قرار گرفته است.
 

Commented [M10R9]:  طبق نطر داور محترم، مورد اصالح
 قرار گرفت.
 

Commented [M11]:  عدد گزارش شده براي زرشك بي دانه در
ت با منابع بسیار اختالف دارددرصد اس 3تحقیق حاضر حدود   

Commented [M12R11]:  در پژوهش حاضر درصد مواد جامد
و شده در آبمیوه رقیق شده اندازه گیری شده است محلول گزارش    

توضیحات مربوط به آن در قسمت مواد و روش ها آورده شده است. 
اما به جهت توصیه ارزشمند داور سطری در توضیح این علت در 

ه شد تا دلیل تفاوت مقادیر در نظر پایین جدول این مقادیر اضاف
 خوانندگان مشهود باشد.
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 1 ± 370/0شک زرافشانی و مقادیر درصد را برای زر 03/19 ± 153/0و  53/2 ± 014/0گرم ،  100مالیک در 

 2درصد را برای زرشک زالزالکی  15/17 ±/ 490و  49/2 ± 095/0گرم ،  100گرم اسید مالیک در  63/5

 3و اسیدیته  pHمقادیر مواد جامد محلول )درصد(،  (9فرهادی چیتگر و همکاران )همچنین  گزارش نمودند.

 4گرم( را در سه ژنوتیپ زرشک بومی سمنان با نام های نوشین، 100)گرم اسید مالیک بر قابل تیتراسیون 

 5نگارین و پرچین مورد بررسی قرار دادند که مقادیر این سه خصوصیت را به ترتیب برای ژنوتیپ نوشین برابر 

 6نگارین گرم، برای ژنوتیپ  100گرم اسید مالیک بر  74/4±01/0و  80/2 ±014/0درصد،  60/21 141/0±

 7گرم و برای  100گرم اسید مالیک بر  06/5 ±132/0و  64/2 ±007/0درصد،  23/22 ±098/0به ترتیب 

 8 100گرم اسید مالیک بر  13/4 ±009/0و 81/2 ±007/0درصد،  35/19 ±071/0ژنوتیپ پرچین به ترتیب 

 9، مقادیر مواد جامد محلول را در آب این پژوهشگرانباشد که ج به این دلیل مییگرم گزارش نمودند. تفاوت نتا

 10 مورد ارزیابی قرار گرفت. شدهاین پژوهش آبمیوه رقیق گیری کردند در حالیکه در میوه تازه اندازه

 11 

 12 کل:آنتوسیانین  و فالونوئید ،فنل

 13 

 14های مورد بررســی، صــفت فنل کل در ســطح یک ( بین کدژنوتیپ2با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول 

ــد معنی  15دار های مورد مطالعه از نظر میزان فنل کل، اختالف معنی     دار بودند. طبق نتایج در میان برخی کدژنوتیپ     درصـ

سید گالیک در یکصد گرم میوه خشک و پس     61/1482 با میانگین 5-1کدژنوتیپ  (.3مشاهده شد )جدول     16میلی گرم ا

صد     30/756با  12-1کدژنوتیپ ترین میزان فنل کل و دارای بیش 4-1از آن کدژنوتیپ  سید گالیک در  یک  17میلی گرم ا

شک دارای کم  شک بی   ترین میزان فنل کل بودند. گرم میوه خ شات متعددی در مورد میزان فنل کل زر  18دانه گزار

 19گیری و نوع های اندازهروشرسدددد تفاوت میان این گزارشدددات ناشدددی از تفاوت در وجود دارد که به نظر می

ت  گزارش ــک،   20با بررســـی  ( 2016پور و علیزاده )حسدددن باشدددد.  ایج ن یپ بومی زرشـ نل میزان ژنوت نه   ف  20گو

 21گرم در صــد گرم وزن تر گزارش کردند که با در نظر میلی 07/623و  68/261را بین  errimaintegو  vulgaris های

ــر با   80گرفتن میانگین حدود  ــک، نتایج پژوهش حاض ــد رطوبت میوه تازه زرش ــط این درص ــده توس  22مقادیر گزارش ش

کاران )  محققین همخوانی دارد.  23را برای میزان  GAE mg/100g50/88± 32/789  ، میزان(1آکبولوت و هم

شک    24میزان ترکیبات فنلی بر  (28شریفی و پوراکبر )  ترکیه گزارش کردند. B. vulgarisفنل کل میوه تازه زر

سب   شدددددک تازه    ح سید گالیک را در زر  25و در  mg/g FW 4953/0 ± 553/2  (Berberis integerrima)ا

 26بیان کردند و نشان دادند که زرشک تر نسبت به خشک فنل      mg/g DW8348/0 ± 576/59 زرشک خشک  

شک          شک خ صاره اتانولی زر شگران، میزان ترکیبات فنلی را در ع شی دیگر این پژوه  27کمتری دارد. طی پژوه

 28در میان (. 27) بودگرم اسید گالیک در گرم عصاره   میلی 824/23 ± 0 تازهو در زرشک   485/51 ± 1304/3

سی، کدژنوتیپ   رررهای موردکدژنوتیپ شک       53/837 با میزان  14 -2برر صد گرم میوه خ ستین در یک  29میلی گرم کوئر

ــاص یافت و    13-1، به کدژنوتیپ    72/219ترین میزان فالونوئید با   ترین میزان فالونوئید کل بود. کم  حائز بیش   30اختصـ

شک بی  صد گرم میو    56/492فالونوئید دانه با میزان زر ستین در یک سط قرار گرفت.   میلی گرم کوئر شک در حد و  31 ه خ

 32گلیکوزید در  3میلی گرم ســیانیدین 06/452ترین میزان آنتوســیانین کل با رنگ آبی تیره، دارای بیش 14-2کدژنوتیپ 

 33میلی گرم  96/35ترین میزان آنتوســیانین کل  با با رنگ نارنجی، از کم 2-2یکصــد گرم میوه خشــک بود و کدژنوتیپ 

شک برخوردار بود.     3سیانیدین  صد گرم میوه خ سن پور  گلیکوزید در یک سیانین   (2016) علیزاده وح  34ژنوتیپ میزان آنتو

Commented [M13]:  بایستي میزان رقت در فرمول لحاظ و عدد
 واقعي را گزارش كنید.
 

Commented [M14R13]:  در این پژوهش به دلیل کم آب بودن
میوه تعداد زیادی از ژنوتیپ ها و به منظور یکسان نمودن شرایط، 

مقطر عصاره  میزان پنج گرم میوه تازه با مقدار سی میلی لیتر آب
گیری و مورد آزمون قرار گرفت که در قسمت مواد و روش توضیح 
داده شده است، لطفا روش پیشنهادی خود را در تصحیح این عدد 
 ارائه بفرمایید. با تشکر

Commented [M15]:  مقدار اعداد گزارش شده حداقل باید با یك
مقاله كه به روش مشابه شما فنل را اندازه گیري شده مورد تایید قرار 

د و مبنا دامنه تغییرات گزارش شده است نه یك منبع گیر  
 داده ها با مقدار گزارش شده در بیشتر منابع همخواني ندارد.

Commented [M16R15]:  طبق نظر داور محترم، منبع جدید
دیگری به متن اضافه شد که با در نظر گرفتن میزان درصد رطوبت 
 میوه تازه )آبمیوه( نتایج این پژوهش با نتایج مطابقت دارد

Commented [M17]:  میزان فالونوئید و آنتوسیانین میوه با منابع
 مقایسه نشده است و مورد تایید نمي باشد.
 

Commented [M18R17]:  طبق نظر داور محترم، مقایسه با منابع
 به متن افزوده شد
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شی بومی  صد گرم وزن تر میلی 66/91تا  32/16را بین  های وح  1 280و  66/132و میزان فالونوئید کل را بین  گرم در 

صد گرم وزن تر میلی شت     به اعالم کردند که با توجه گرم در  شک   5/1شاخص بردا  2مقادیر توان اظهار نمود میدر زر

 3ج نشان داد نتای ن پژوهش با محدوده گزارش شده توسط این پژوهشگران مطابقت دارد.   آنتوسیانین و فالونوئید کل در ای 

ــد گرم( با توجه به میزان آنتمیلی 29/408) 11-1و  14-2 های کدژنوتیپ ــیل گرم در صـ ــیانین کل باال، از پتانسـ  4وسـ

ــبی جهت تهیه رنگ ــالم طبیعی رنگ عنوانه ب هاتوان از آنهای خوراکی برخوردارند و میمناس  5 هایرنگ جای به س

 6 نیادارند،  نیز درمانی اثر دهندگیرنگ خصوصیت   ها عالوه برکرد. آنتوسیانین  استفاده صنایع غذایی   در شیمیایی  بارزیان

 7 رییشگ یدارند و به پ یهای بدن نقش حفاظتستم یاز س  ارییهستند که برای بس   یدانیاکس یآنت تیدارای خاص  بات،یترک

 8 (.  6کنند )یکمک م زین سرطان مارییاز ب

 9 فیبرخام، پروتئین و قند کل:

 10 

سطح احتمال یک درصد در بین کدژنوتیپ های زرشک از      2نتایج جدول   11حاکی از وجود اختالف معنی دار در 

شکل   لحاظ میزان پروتئین، قند کل و فیبر می شد. طبق   12درصد(   26/4از باالترین میزان پروتئین ) 14-2کدژنوتیپ ، 3با

 13فرهادی چیتگر و  .درصد( می باشد   77/2ن )دارای پایین ترین میزان پروتئی 5-2برخوردار بود. بر طبق نتایج، کدژنوتیپ 

شانی،       00/2و 55/3،  44/5( مقادیر8همکاران ) شک زراف سه گونه زر صد را برای میزان پروتئین   14ه دانزالزالکی و بی ، در

ــر   که  گزارش نمودند  ــگران   نتایج پژوهش حاضـ  15انه  دکل کدژنوتیپ بی    میزان قند همخوانی دارد.  با نتایج این پژوهشـ

 16این  (.3 شـکل ) بودها برابر سددایر کدژنوتیپ 10و بیش از  درصـد(  67/25) 5-3دو برابر کدژنوتیپ  درصـد(  61/59)

ند    فاوت در میزان ق به   ت یپ کد طعم این  با توجه  ــک در برخی       ها ژنوت ند کل میوه زرشـ بل پیش بینی بود. میزان ق  17قا

 18( نیز میزان قندهای احیا )روش لین آینون(، 8همکاران )ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرهادی چیتگر و پژوهش

 19گرم بر  96/14و  84/8، 12/6ها، میانگین در پژوهش های وحشــی نشــان داد.دانه تقریبا دو برابر گونهشــک بیرا در زر

شک   لیتر میلی ست )    B. vulgarisبه ترتیب برای میزان فروکتوز، گلوکز و قند کل میوه زر شده ا  20(. 21ترکیه گزارش 

صد قندهای احیا  صد   52/6، ترکیه B. vulgaris گونهمیوه  ءدر صد بیان   32/10 آنمیزان پروتئین و در ست   در  21 شده ا

شان داد کدژنوتیپ تیره رنگ  مقایسه میانگین کدژنوتیپ  (.1)  22بود.  درصد(  69/54دارای بیشترین میزان فیبر )  10-1ها ن

ست  این کدژنوتیپ دارای درصد پالپ میوه   سیار پایینی ا  23ت رسد که برونبری ضخیم و فیبری، هسته درش     به نظر میو  ب

 24دارای  4-1پ کدژنوتی آن را احاطه کرده است. البته تفکیک بخش های مختلف فرابر میوه نیازمند بررسی بیشتری است.

 25میزان (، 8ن )فرهادی چیتگر و همکارا هایدر آزمایش (.3بودند )شـــکل  درصـــد( 23/6) کمترین میزان فیبر خام

ساس وزن،     26درصد برای گونه زالزالکی   5/19درصد برای گونه زرافشانی،    3/20به ترتیب فیبر خام زرشک بر ا

 27گونه  سددهتازه  میوه ی( پس از بررسدد4و همکاران ) آوان دسددت آمد.ی دانه به درصددد برای زرشددک ب 5/9و 

شک  صد،   73/0خام  یبرف میزان B. calliobotrys در: کردند گزارش را نتایجاین  ،زر  orthobotrys B.  28دردر

 29درصد سلولز خام   بود.  درصد  94/0 خام یبرف میزان B. pseudumbellataو در درصد   78/0  خام یبرف میزان

 30 (.1درصد گزارش شده است ) B. vulgaris  ،42/9زرشک 

Commented [M19]: عدد گزارش شده بسیار باالست 
با مقایسه مقدارداده هاي مواد جامد محلول این ژنوتیپ ها، عدد 
 غیرمنطقي است.

Commented [M20R19]:  این تفاوت مورد توجه نویسندگان نیز
قرار گرفت و به همین دلیل آزمایشات با دقت بیشتری مجددا تکرار 
شد و با توجه به حاصل شدن نتایج یکسان، صحت داده ها تایید شد. 
همچنین قابل ذکر است درجه بریکس روشی افتراقی برای تعیین 
میزان ساکارز، فروکتوز، گلوکز نبوده و تنها نشان دهنده 
کربوهیدرات ها )مونو و دی ساکاریدها( نمی باشد بلکه ترکیباتی 
مانند عناصر غذایی، فالونوئیدها، ویتامین ث )که میوه زرشک از 
نظرهر سه غنی است( و ویتامین آ در میزان آن تداخل ایجاد می کنند. 
این در حالی است که مبنای سنجش محتوای قند کل میوه ها در این 
پژوهش منحنی استاندارد گلوکز خالص می باشد. در این رابطه می 
توان به پژوهش کادر و همکاران )2003( اشاره کرد که نشان دادند 
در میوه هایی مانند توت فرنگی و بلوبری )زغال اخته آبی( که 
محتوای فنلی و آنتوسیانینی باالیی دارند، این ترکیبات باعث انکسار 
نور شده و به میزان 32 درصد در مقادیر مواد جامد محلول گزارش 
شده سهم دارند، بنابراین اعالم کردند که مواد جامد محلول شاخص 
 مناسبی برای نشان دادن غلظت قند در این میوه ها نمی باشد.

Commented [M21]:  این عدد در قیاس با حداكثر مقدار گزارش
 شده بسیار باال است

Commented [M22R21]:  در میزان  این تفاوتمانند میزان قند
بود و احتمال میرفت حضور بذر  قرار گرفته مورد توجه فیبر نیز

باعث این تفاوت در میزان شده باشد به همین دلیل آزمایشات با دقت 
بیشتری مجددا تکرار شد و با توجه به حاصل شدن نتایج یکسان، 
صحت داده ها تایید شد، اما به جهت اعمال نظر دقیق داور محترم 
 سطری در این خصوص به بحث اضافه گردید. 
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 1 

 2 مورد بررسی های زرشکخام، قند کل و پروتئین در کدژنوتیپمقایسه میانگین میزان فیبر  . 3شکل                                         

 3 باشد.درصد می 5در سطح احتمال  توکیدار بر اساس آزمون * حروف مشترک حاکی از عدم وجود اختالف معنی

Figure 3- Mean comparison of crude fiber, total sugar and protein content in evaluated barberry code-gentypes 4 
* Based on the Tukey’s range test (p≤0.05), means with similar letters in each column are not significantly different. 5 

 6 

 7 عناصر معدنی:

صد( در بین کدژنوتیپ   در این پژوهش تفاوت معنی داری ) سطح یک در صر  در  شد    معدنیها از نظر میزان عنا شاهده   8 م

 9( و قسمت در میلیون 49/138دارای بیشترین میزان آهن ) 10-1کدژنوتیپ که مقایسه میانگین ها نشان داد  (.2)جدول 

 10ها قرار نیز در گروه برترین (قســمت در میلیون 91/14) رویو از نظر میزان ( بود قســمت در میلیون 39/1426منیزیوم )

صر مس، کدژنوتیپ  گرفت.  سمت در میلیون  80/6با  14-2از لحاظ میزان عن شکل  ق  11 4هایدر جایگاه اول قرار گرفت )

 12  (.7تا 

 13 
 14 

 15 های زرشکمقایسه میانگین میزان آهن در کدژنوتیپ. 4شکل 

 16 باشد.درصد می 5در سطح احتمال  توکیدار بر اساس آزمون * حروف مشترک حاکی از عدم وجود اختالف معنی
Fig 4. Mean comparison of Iron content in evaluated barberry code-genotypes. 17 

* Based on the Tukey’s range test (p≤0.05), means with similar letters in each column are not significantly different. 18 

 19 

Commented [M23]: زیاد این ژنوتیپ با بقیه  علت اختالف
 ژنوتیپ ها در چیست؟

پیشنهاد مي شود كه دامنه كمبود، مطلوب و سمي عناصر میكرو در 
 گیاه زرشك مشخص گردد. شاید این مقدار براي گیاه سمي باشد.
 
 

Commented [M24R23]:  آزمایش های مربوط به عناصر غذایی
توسط کارشناس خبره آزمایشگاه مرکزی، با تجهیزات دقیق و در سه 
تکرارانجام شده است. با توجه به یکسان بودن شرایط رشدی در 
کلکسیون و شرایط آزمایشگاهی، این اختالف به تفاوت ژنتیکی 
 ژنوتیپ ها و تقابل آن با محیط مربوط می شود
هدف این پژوهش صرفا بررسی اولیه و شناسایی ظرفیت باالقوه 
 ژنوتیپ های بومی مستقر در کلکسیون می باشد
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 1 
 2 

 3 های زرشک مقایسه میانگین میزان روی در کدژنوتیپ. 5شکل 

 4 باشد.درصد می 5در سطح احتمال  توکیدار بر اساس آزمون * حروف مشترک حاکی از عدم وجود اختالف معنی
Fig 5. Mean comparison of Zinc content in evaluated barberry code-genotypes. 5 

* Based on the Tukey’s range test (p≤0.05), means with similar letters in each column are not significantly different. 6 

 7 

 8 )سیاه(  متفاوت از دو گونه زرشک؛  یها اکوتیپخشک   یوهم یخود بر رو هایی( در بررس 24) همکاران و مدیسه رحیمی

B. khorasanica، )قرمز( B. khorasanica و  )سیاه( B. bakhtiarica، 9 صورت  بدین را معدنی عناصر  برخی میزان 

یاه(    اعالم ــ ــد  197/0±016/0 دارای  B. khorasanicaکردند: گونه )سـ  10گرم در میلی 83/468±52/42یزیم،  مندرصـ

سیاه(   مسگرم در کیلوگرم میلی 37/47±46/3 روی،گرم در کیلوگرم میلی 43/78±87/9 آهن،کیلوگرم   B. 11بود. گونه )

bakhtiarica ــد  479/0±023/0 نیز دارای  12  37/55±27/5 آهن،گرم در کیلوگرم میلی 53/415±82/26منیزیم، درصـ

نه )قرمز(  مسگرم در کیلوگرم میلی 84/49±03/3 روی،گرم در کیلوگرم میلی  B. khorasanica 13 بود. همچنین گو

ــد 541/0±034/0 دارای  14گرم در میلی 53/27±52/3 آهن،گرم در کیلوگرم میلی 34/2650±57/290 منیزیم،درصــ

شک     (21اوزگن و همکاران )گرم در کیلوگرم مس بود. میلی 67/33±69/2 کیلوگرم روی، صر معدنی میوه زر  15میزان عنا

صورت زیر B. vulgaris گونه  ساس بر  ترکیه را به  سمت در میلیون  ا سمت در میلیون  323گزارش کردند: )آهن، ق  16(، ق

 17و  (. اندوال قســـمت در میلیون  75/4( و )مس، قســـمت در میلیون  95/7روی، (، )قســـمت در میلیون  1193)منیزیوم، 

 18گرم بر گرم ؛ میکرو 67/1و  B. asiatica 1/1 ،1/1 زرشک  ( نیز میزان منیزیوم، روی و مس را برای گونه 2همکاران )

 19گرم میکرو  2/7و  B. lyceum  ،4/3 ،5/4گرم بر گرم و برای گونه  میکرو 35/1و  B. aristata ، 4/1 ،8/4برای گونه  

 20اختالف در جذب عناصر غذایی و توزیع آنها در بخشهای مختلف گیاهان بستگی به خصوصیات      بر گرم محاسبه کردند.  

 21 ژنتیکی گیاه دارد. چنین اختالفاتی در پایه های مختلف درختان میوه و سبزیها گزارش شده است. 

 22 
 23 

 24 های زرشکمقایسه میانگین میزان منیزیوم در کدژنوتیپ .6شکل 

 25 باشد.درصد می 5در سطح احتمال  توکیدار بر اساس آزمون اختالف معنی * حروف مشترک حاکی از عدم وجود
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Fig 6. Mean comparison of Magnesium content in evaluated barberry code-genotypes. 1 
* Based on the Tukey’s rage test (p≤0.05), means with similar letters in each column are not significantly different. 2 

 3 
 4 

 5 های زرشکمقایسه میانگین میزان مس در کدژنوتیپ. 7شکل 

 6 باشد.درصد می 5در سطح احتمال  توکیدار بر اساس آزمون * حروف مشترک حاکی از عدم وجود اختالف معنی
Fig 7. Mean comparison of Copper content in evaluated barberry code-genotypes. 7 

* Based on the Tukey’s range test (p≤0.05), means with similar letters in each column are not significantly different. 8 
 9 

 10ط های وحشی بررسی شده توس     های بررسی شده در پژوهش حاضر با سایر ژنوتیپ     تفاوت میزان عناصر معدنی ژنوتیپ 

شگران به این دلیل می    شد که اندازه سایر پژوه صر معدنی در این پژوهش فقط در پالپ  گیری با صورت گ عنا  11رفته میوه 

سایر پژوهش      صورتی که  ست در  سی کرده ها ا ست که بذر    اند. پژوهشمیوه کامل )بذر و پالپ( را برر شان داده ا  12ها ن

 13 .(18،13،8،2)باشد زرشک به تنهایی دارای عناصر معدنی می

 14 

 15 

 16 گیرینتیجه

 17 

 18ی صورت محدود در صنایع تبدیله عنوان چاشنی غذایی مورد استفاده بوده و به عمدتاً بزرشک بی دانه تاکنون 

 19انه، پیشنهاد ددار و بیهای دانهص شدن خصوصیات بیوشیمیایی ژنوتیپاستفاده شده است، با انجام پژوهش حاضر و مشخ

 20های این محصول انجام و قابلیت های بومیزرشک ای جامع برای تعیین کاربردهای غذایی و داروییگردد مطالعهمی

 21-2یپ مورد بررسی، کدژنوت زرشک ژنوتیپدوازده ارزشمند ملی، مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد. در ارزیابی کلی بین 

 22تواند از نظر می و برتر بودژنوتیپ آنتوسیانین کل، پروتئین و مس فالونوئید کل، باالترین میزان  دارا بودن به دلیل 14

 23های علیرغم برخورداری از هسته 10-1و کشت آزمایشی در مناطق مناسب مورد توجه قرار گیرد. میوه کدژنوتیپ تکثیر 

 24درشت و نسبت کم بخش خوراکی به هسته، دارای عناصر معدنی و فیبر باالیی بود لذا بررسی بیشتر ترکیبات مغذی و 

 25های مختلف زرشک ها و دورگههای مهم گونهاز رویشگاه گردد. با توجه به اینکه ایران یکیروغن هسته آن پیشنهاد می

 26و تهیه  های بومیشود، کسب دانش فنی در مورد زرشکدانه آن به عنوان یک محصول ملی محسوب میاست و نوع بی

 27در  اقتصادیتواند به عنوان یک فناوری جدید، سبب توسعه های غذایی از این محصول ارزشمند کشورمان میفرآورده

 28 مناطق تولید زرشک گردد.  

 29 

 30 

 31 

Commented [M25]:  چرا مطابق سایر محققان انجام نشده است تا
 نتایج مطمئن تري گزارش شود.

Commented [M26R25]: های  ژنوتیپ چشمگیر با توجه تنوع
این احتمال در نظر گرفته شده است که در صنایع  ،مورد بررسی

، لواشک و غیره تنها از پالپ میوه تبدیلی مانند تولید آبمیوه، مربا
تغذیه ای هر بخش به صورت  استفاده شود بنابراین بهتر است ارزش

به صورت  مجزا بررسی و گزارش شود. همچنین خصوصیات بذور
مورد بررسی قرار می گیرندجداگانه درپژوهشی دیگر   

Commented [M27]:  با این توجیه انتظار مي رود اعداد گزارش
 شده در تحقیق حاضر كمتر از سایر محققان باشد!!!!
 در حالیكه عكس آن صادق است.
 

Commented [M28R27]:  این ژنوتیپ ها برای اولین بار مورد
بررسی قرار گرفتند. با توجه به جدید بودن مواد گیاهی مورد بررسی 
و همچنین مشخص نبودن میزان این عناصر در بذور، نمی توان به 
مقایسه عینی این پژوهش با سایر مقاالت پرداخت و طبیعتا اعداد 
متفاوت دور از انتظار نیست. از طرفی اندازه گیری دقیق این 
عناصر توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی صورت گرفته 
 است و احتمال خطا پایین است. 
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Biochemical Properties of Twelve Indigenous Barberry (Berberis spp.) Genotypes 7 

 8 

Extended Abstract: 9 

Introduction: Barberries are small fruits with appealing colors and tastes, which have a great diversity 10 
in Iran. There are numerous indigenous barberry genotypes in Iran, which have remarkable therapeutical 11 
and nutritional attributes. Seedless barberry is the most famous genotype which fruits are rich in 12 
phytochemicals. Although Iran is one of the main habitats of the barberry species and hybrids and the 13 
seedless cultivar is considered as an exclusive crop for our country, a few products are being produced 14 
from such valuable crop in food industries.  15 

Materials and Methods: In present study, fruit biochemical properties of the twelve barberry 16 
genotypes (including one seedless genotype and eleven seedy genotypes: 2-2, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 8-3, 17 
10-1, 11-1, 12-1, 13-1 and 14-2) of the barberry collection located in Research Institute of Food Science 18 
and Technology of Mashhad, were evaluated based on the fruit appearance. For this purpose, fruits were 19 
harvested in 2015 autumn and divided into two parts. One part was dried in room temperature. Then 20 
dried fruits were kept in cool and dark place until analyses. The other part was kept fresh for some 21 
measurements including TSS, TA, TSS/TA and pH. Before all tests, fruits were deseeded and the 22 
properties of the pulp were determined. Biochemical properties included total soluble solid (TSS), 23 
titratable acidity (TA), TSS/TA ratio, fruit juice pH, total phenol content, total flavonoid content, total 24 
anthocyanin content, protein content, crude fiber, total sugar and minerals including Iron (Fe), 25 
Magnesium (Mg), Zinc (Zn) and Copper (Cu). Data analysis was performed based on completely 26 
randomized design by Minitab software version 16 using analysis of variance (ANOVA) and 27 
differences among means were determined for significance at p≤0.05 using Tukey’s range test. 28 

Results and Discussion: Results showed significant variation in biochemical properties of genotypes. 29 
Based on the results, genotype code #13-1 had the highest content of titratable acidity (5.61 g malic 30 
acid per 100 g fresh fruit weight) and the highest soluble solids content (5.5 °Brix). The highest amount 31 
of crude fiber (54.96%), Fe (138.49 ppm), Mg (1426.39 ppm) was related to genotype code #10-1 and 32 
the highest amount of anthocyanin (452.60 mg/100g), protein (4.26%) and Cu (6.80 ppm) belonged to 33 
genotype code #14-2. Two genotypes “Bidaneh” and code #5-3 displayed a distinctive content of total 34 
carbohydrates with respectively 59.61% and 25.67%. Furthermore, genotype code #11-1 showed the 35 
highest amount of Zn (18.85 ppm) among all.  36 

Conclusion: Up to now, barberry mostly has been consumed as a food seasoning and garnish. All data 37 
of this study suggest that barberry, as a functional food, can provide body with daily requirements 38 
partially, therefore a comprehensive study for determination of all capacities and applications related to 39 
each genotype, must be done. Totally, genotype code #14-2 can be introduced as the best genotype in 40 
terms of flavonoid, anthocyanin, protein and copper content of all the evaluated genotypes. Considering 41 
its high content of anthocyanin, producing an edible colorant powder is possible. In conclusion, 42 
considering the great diversity, fruits of indigenous barberry genotypes can provide a rich source of 43 
minerals and phytochemicals for food purposes. Furthermore, achieving applied science in making 44 
products from such indigenous crop could lead into investments and economic development in regions 45 
in which barberry is cultivated. 46 

Keywords: Anthocyanin, Barberry, Flavonoid, Minerals. 47 


