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چکیده
ميوه قرهقات از ظرفيت آنتیاکسيدانی باالیی برخوردار است و کشور ایران یكی از مهمترین مراکز
تنوع این ميوه محسوب میشود .از اینرو در پژوهشی پتانسيل این گياه دارویی ارزشمند در کارهای
اصالحی ،تنوع مورفولوژیكی ،فيتوشيميایی و ژنتيكی در منطقه ارسباران مورد بررسی قرار گرفت.
مشخصههای اندازهگيریشده شامل ویژگیهای مورفولوژیكی ميوه شامل طول ،وزن ميوه و ویژگیهای
فيتوشيميایی ميوه همچون مواد جامد محلول ،فنلکل ،فالونوئيدکل ،آنتوسيانينکل ،ویتامينث،
ظرفيتآنتیاکسيدانی براساس روش ( )DPPHو فعاليت آنزیم پراکسيداز بود .نتایج حاصل از تجزیه
خوشهای نشان داد ژنوتيپهای جمعآوری شده به  4گروه اصلی تقسيم شدند .در گروه نخست9 ،
ژنوتيپ ( )R1; 18; 6; 9; 15; 7; 8; 13; 12حضور داشتند ،ژنوتيپهای این گروه در صفات وزن ،طول
ميوه و مواد جامد محلول شباهتهای بسياری را دارا بودند .در گروه دوم ۳ ،ژنوتيپ ( )R10; 3; 2حضور
داشتند که در صفاتی چون پراکسيداز و آنتیاکسيدان شباهت زیادی با هم داشتند .در گروه سوم4 ،
ژنوتيپ ( )R14; 4; 17; 16حضور داشتند ،ژنوتيپهای این گروه در صفات فنل و آنتوسيانين شبيه بوده-
اند .در گروه چهارم ۳ ،ژنوتيپ ( )R5; 11; 19قرار دارند که در صفاتی چون مواد جامد محلول و آنتی-
اکسيدان شباهت زیادی دارند ،تجزیه و تحليل خوشهای نتایج حاصل را تایيد میکنند.
واژههای کلیدی :ترکيبات فنلی ،فعاليت آنتیاکسيدانی ،فالونوئيد کل ،قرهقات.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس04144۲۳7717 :

181

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،8شماره 2

مقدمه

و  97تيره تعلق دارند .در حال حاضر در نقاط مختلف

قرهقات با نام علمی  Ribes biberistentiiدر سطح

ارسباران ميوه گونههایی مانند زغالاخته ،گردو ،انار،

جهان در مناطقی از ارمنستان ،قفقاز ،آذربایجان و

آلوچه ،فندق و غيره برای اهداف مختلف خوراکی و

ترکيه انتشار دارد .گونههای جنس  Ribesبيشتر

دارویی برداشت میشود ( .)Ghanbari et al., 2015در

چندساله هستند و قطر ميوه شش تا  10ميلیمتر و

این منطقه گونۀ با ارزش دیگری به نام قرهقات وجود

لكهدار با پوست شفاف است (.)Ghanbari, 2021

دارد که در مناطق خاصی از جنگلهای ارسباران

ترکيبات ميوه قرهقات بستگی به نوع رقم ،روشهای

پراکنش دارد و بهدليل ارزش تغذیهای و آنتیاکسيدانی،

کشت و شرایط محيطی دارد ( Karjalainen et al.,

ميوه این گونه برداشت میشود .استفاده و بهرهبرداری

 .)2009قرهقات دارای دو گونه سياه و قرمز بوده که

از گونهها اغلب به تخليه ژنتيكی آنها منجر شده و

در جهان شناخته شدهاند .ارقام قرهقات بهطور تقریبی

روند کاهشی سریع جمعيتی را موجب خواهد شد

به چند گروه تقسيم میشوند :سياه ،قرمز ،انگور فرنگی

(.)Sher and Al-yemeni, 2011

و انگور ترش .جنس  Ribesشامل بيش از  150گونه

ارزیابی تنوع متابوليسمی گياهان و جمعآوری

است که بيشتر بومی شمال اروپا ،آسيا ،آمریكای

صفات مطلوب بين ژنوتيپها ،از اهداف اصالحی مهم

شمالی و پاتاگونيا هستند و ارتفاع بوته قرهقات بين

در گياهان است و میتواند به اصالحکنندگان در بهره-

یک تا دو متر متغير است ( .)Ghanbari, 2021دارای

گيری از این صفات در برنامههای اصالحی کمک

برگهای قلبی شكل با پنج لوب استاندارد است

زیادی کند .ارزیابی این تنوع ژنتيكی و شناسایی

( .)Emad et al., 2012یكی از مهمترین گونههای

ژنوتيپهای برتر از نظر خصوصيات کمی و کيفی

ميوهریز با کاربرد دارویی در ارسباران ،گونۀ قرهقات

میتواند گام بسيار مهمی در راستای حفظ ژرمپالسم

است که باید اطالعات مدونی از این گونه یا گونههای

قرهقات و استفاده از آنها در برنامه اصالحی تكميلی

با وضعيت مشابه جمعآوری شود .ميوههای ریز همانند

باشد .در این راستا پژوهشهای متعددی در نقاط

دیگر گونههای درختان ميوه ،تنوع زیادی داشته و

مختلف بر روی گسترهای از ریزميوهها مثل قرهقات

دارای نيازهای اقليمی متفاوت هستند .معمو ًال ميوههای

انجام شده است .محققان با بررسی  47ژنوتيپ زرشک

ریز بهصورت درختچه و یا بوته بوده و دارای ميوه

بومی ایران دریافتند وجود تنوع باال میتواند ناشی از

سته و یا ميوه مجتمع هستند .عامل محدودکننده

خصوصيات مورفولوژیكی همچون شكل ميوه ،اندازه

پرورش ميوههای ریز مانند دیگر درختان ميوه ،ارتفاع

ميوه و رنگ ميوه باشد ( .)Rezaei et al., 2011در

از سطح دریا و عرض جغرافيایی است ( Jalili

بررسی پژوهشگران دیده شد که گونۀ قرهقات دارای

 .)Marandi, 2010ارسباران که در ارتفاعات رشته کوه

تنوع باال و جمعيتهای کلونی است .پژوهشها نشان

قرهداغ در شرایط اکولوژیكی خاص بهوجود آمده،

داد قرهقات دارای خاصيت آنتی اکسيدانی باال بوده و

سبب تشكيل جوامع متنوع حياتی ،ترکيب گونهای و

از این ویژگی برای ضدالتهابی و ضد مضرات

فلور بهنسبت غنی شده است ،بهطوری که طبق

باکتریایی میتوان بهره برد ( Manganaris et al.,

بررسیهای انجامشده ،تاکنون بيش از  1۳44گونه

 .)2013البته در بررسیهای دیگری به تفاوتهای

گياهی در منطقه شناسایی شده است که به  49۳جنس

ژنتيكی در بين پایههای مختلف از گونههای متفاوت
18۲
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پرداخته شد ( Rostami et al., 2019; Mohammadi

برداری شدند .مشخصات جغرافيایی ژنوتيپهای مورد

.)Alaghoz et al., 2021; Khazaei poul et al., 2021

بررسی با استفاده از دستگاه  GPSثبت شدند .برای

با توجه به اینكه ژنوتيپهای مختلف قرهقات

اندازهگيری خصوصيات مورفولوژیكی ،نمونههای ميوه

( )Ribes biberistentiiمنطقه ارسباران ،تاکنون در یک

قرهقات در تابستان  1۳97از منطقه ارسباران بهصورت

پژوهش جامع بررسی نشده است ،این پژوهش برای

تصادفی جمعآوری شدند و سپس به آزمایشگاه علوم

ارزیابی تنوع فيتوشيميایی و مورفولوژیكی در بين

باغبانی دانشگاه اروميه انتقال داده شدند و در هر

ژنوتيپهای مختلف قرهقات در منطقه ارسباران برای

ژنوتيپ ویژگیهای مورفولوژیكی ميوه شامل طول،

استفاده در برنامههای اصالحی و توسعه کشت و کار و

وزن ميوه و ویژگیهای فيتوشيميایی ميوه شامل مواد

اهلیسازی این ميوه جنگلی انجام شد .اینكه آیا

جامد محلول ،فنل کل ،فالونوئيد کل ،آنتوسيانين کل،

تفاوتی بين ژنوتيپ های مختلف از نظر ویژگیهای

ویتامينث ،ظرفيتآنتیاکسيدانی و فعاليت آنزیم

فيتوشيميایی و موفولوژیكی وجود دارد .آیا مقدار

پراکسيداز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تفاوت در بين خصوصيات مختلف ،معنیدار است؟

صفات اندازهگیری شده

اندازهگیری صفات مورفولوژیکی طول و وزن میوه :در

مواد روشها

این بررسی ،صفتهای مورفولوژیكی ميوه مورد

انتخاب منطقه مورد بررسی براساس فلور ایرانيكا و

بررسی قرار گرفت .طول ميوه با خطکش و وزن

دیگر گزارشات ارائه شده در زمينه قرهقات در منطقه

گوشت ميوه توسط ترازوی دیجيتال اندازهگيری شد.

ارسباران انجام شد .ابتدا موقعيت مكانی نقطه شروع

در ادامه  10ميوه که بهصورت کامالً تصادفی از هر

نمونهگيری با استفاده از دستگاه موقعيتیاب جهانی

ژنوتيپ انتخاب شدند ،اندازهگيری شدند.

( )GPSدر سيستم مختصات  UTMقرائت و ثبت شد

اندازهگیری مقدار مواد جامد محلول :برای این منظور،

( .)Ghanbari et al., 2020گونۀ قرهقات ( Ribes

چند قطره از عصاره حبههای ميوه قرهقات در دمای

 )biberistentiiدر مساحت تقریبی  100هكتار در

اتاق روی رفراکتومتر دستی مدل  ATAGOساخت

محدوده پراکنش طبيعی این گونه انتخاب شد و از آن

کشور ژاپن قرار گرفت و عدد مربوطه از روی ستون

 19ژنوتيپ مورد بررسی قرار گرفت و از هر ژنوتيپ،

مدرج قرائت شد (.)Jalili Marandi, 2004

سه نمونه برای انجام آناليزهای فيزیكوشيميایی انتخاب

اندازهگیری محتوای فنل :برای ارزیابی فنل طبق روش

شدند .این پایهها ،همگی متعلق به یک منطقه بوده و از

) Slinkard et al. (1997با کمی تغيير عمل شد که

نقاط مختلف یک منطقه بهصورت تصادفی جمعآوری

ابتدا  ۳0ميكروليتر عصاره تهيه شده را به داخل ویال

شدند .علت انتخاب  19ژنوتيپ به این دليل بود که

ریخته و بعد  90ميكروليتر آب 600 ،ميكروليتر فولين

محدوده پراکنش این گونه منحصر به درهها هست و

 10درصد اضافه کرده و بعد از  10دقيقه 480

در درههایی که این گونه پراکنش داشت ،تقریباً به

ميكروليتر دیگر کربنات سدیم به آن اضافه شده و

فواصل  50متر از همدیگر نمونهها جمعآوری شدند.

حجم نهایی به  1۲00ميكروليتر رسيد .ویالها را 1/5

در هر  50متر ،یک ژنوتيپ انتخاب شد و در ژنوتيپ،

الی دو ساعت به محل تاریكی انتقال داده و بعد از این

پایه وسط ،سمت راست و چپ انتخاب و نمونه-
18۳
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مدت جذب نمونهها در طول موج  765نانومتر قرائت

رابطه  ۲مقدار اسيد آسكوربيک در عصاره ميوه

شد (.)Slinkard and Singleton, 1977

محاسبه شد:

اندازهگیری فالونوئیدکل :برای ارزیابی فالونوئيدکل

رابطۀ ()۲

S × N × F × 88.1
× 100
10

=A

ابتدا  500ميكروليتر عصاره تهيهشده را با 150

 :Aمقدار اسيد اسكوربيک در عصاره ميوه (ميلی-

ميكروليتر نيتریت سدیم پنج درصد مخلوط کرده و

گرم در  100ميلیليتر) و  :Sمقدار محلول ید مصرف

بعد از پنج دقيقه  ۳00ميكروليتر کلرید آلومنيم 10

شده (ميلیليتر).

درصد اضافه شده و بعد از پنج دقيقه یک ميلیليتر

مقدار فعالیت آنتیاکسیدان عصاره میوه ( :)DPPHدر

سود یک موالر اضافه شده و در نهایت حجم نهایی را

ارزیابی آنتیاکسيدان کل ،ابتدا  50ميكروليتر عصاره

به پنج سی سی رسانده و توسط دستگاه

آماده شده با  950ميكروليتر  DPPHمخلوط و بعد از

اسپكتروفتومتر با طول موج  510نانومتر قرائت شد

 ۳0دقيقه توسط دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج

(.)Shin et al., 2003

 517نانومتر قرائت و در رابطه  ۳جاگذاری شد:

اندازهگیری محتوی آنتوسیانینکل :آنتوسيانين با استفاده

رابطۀ ()۳

از روش ( ،)DPPHبر اساس اختالف  pHبعد از ۳0

(Abs control)t=30 min − (Abs sample)t=30 min
∗ 100
(Abs control)t=30 min

= %DPPH

دقيقه نگهداری در تاریكی در طول موج  5۲0نانومتر

 Abs sampleمقدار جذب  DPPHدر حضور

قرائت شد .نتایج براساس سيانيدین  ۳گلوگوزاید در

نمونه و  Abs controlجذب  DPPHبدون عصاره

ميلیگرم در ليتر وزنتر بيان شد ( Giusti and

است (.)Navarro et al., 2006

.)Wrolstad, 2001

اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز :عصاره پروتيئنی

اندازهگیری اسید آسکوربیک :برای اندازهگيری اسيد

آماده شده ،برای سنجش فعاليت آنزیم پراکسيداز در

آسكوربيک 1/۲69 ،گرم ید را با  16/6گرم یدید

طول موج  4۲5نانومتر قرائت شد ( Nakano and

پتاسيم در آب مقطر مخلوط کرده و حجم آن به یک

.)Asada, 1981

ليتر رسانده شد .سپس  ۲0ميلیليتر از مخلوط فوق به

تجزیه تحلیل دادهها

یک ظرف دیگر منتقل و با محلول اسيد آسكوربيک

این پژوهش بهصورت طرح کامالً تصادفی با 19

خالص تيتر شد .برای محاسبه عامل مخلوط ید از

ژنوتيپ در سه تكرار انجام شد .آناليز دادهها با نرم-

رابطه  1استفاده شد (.)Burdurlu et al., 2006

افزار  SAS 9.4و مقایسه ميانگين بهوسيله آزمون چند

رابطۀ ()1

A
B × N × 88.1

دامنهای دانكن و تجزیه خوشهای با استفاده از مربع

=F

فاصله اقليدسی به روش  wardبا نرمافزار Minitab

 :Fعامل مخلوط ید :A ،مقدار اسيد آسكوربيک

) (Ver: 16انجام شد.

خالص (ميلیگرم) :B ،مقدار مخلوط ید مصرف شده
(ميلیگرم) و  :Nنرماليته مخلوط ید.

نتایج

بعد از تعيين عامل ید 10 ،ميلیليتر از عصاره

صفات مورفولوژیکی طول و وزن میوه

ميوه را در یک ظرف ریخته و به آن دو ميلیليتر

نتایج نشان داد وزن ميوه در محدوده بين  0/۲7تا

نشاسته یک درصد اضافه شد .سرانجام با استفاده از

 0/61ميلیگرم و طول ميوهها بين  9/77تا  7/5۲ميلی-
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متر قرار داشت .در این پژوهش مشخص شد که ميوه-

قطر و وزن ميوه نسبت به بقيه ژنوتيپها بهطور معنی-

های مربوط به ژنوتيپ  R11 ،R2و R19از نظر طول،

داری باالتر بودند (شكل 1و.)۲
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شكل  -1مقایسه ميانگين طول ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 1. Compare means of the length of reddish black berry fruit between the studied genotypes
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شكل  -۲مقایسه ميانگين وزن ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 2. Compare means of the weight of reddish black berry fruit between the studied genotypes

مقدار مواد جامد محلول

محتوای فنلکل

نتایج مقایسه ميانگين نشان داد قند ميوه در محدوده

نتایج نشان داد فنل ميوه در محدوده بين  6/۲۲تا

بين پنج تا  1۳درصد بوده است .بيشترین مقدار در

 ۳9/56ميلیگرم بر گرم وزن تر بود و ژنوتيپ R19

ژنوتيپ  R17به مقدار  1۳درصد و کمترین آن در

بيشترین و ژنوتيپ  R12کمترین مقدار فنل را نشان

ژنوتيپ  R7به مقدار  5درصد بوده است (شكل.)۳

دادند (شكل .)4
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شكل  -۳مقایسه ميانگين مقدار مواد جامد محلول ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 3. Compare means of the soluble solids of reddish black berry fruit between the studied
genotypes
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شكل  -4مقایسه ميانگين مقدار فنل ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 4- Compare means of the Phenolic compounds of reddish black berry fruit between the studied
genotypes

فالونوئیدکل

محتوی آنتوسیانینکل

نتایج مقایسه ميانگين نشان داد فالونوئيد ميوه در

آنتوسيانين ميوه در محدوده بين  ۲/4تا تا  6/75ميلی-

محدوده بين  ۲/4تا  ۳/1ميلیگرم بر گرم وزن تر

گرم بر ليتر بود .بيشترین و کمترین مقدار آنتوسيانين

مشاهده شد و مقدار تغييرات در کليه ژنوتيپ نمونه-

به ترتيب در ژنوتيپ  R14و  R2مشاهده شد (شكل

برداری بهطور نسبی و یكنواخت و در سطح باالیی

. )6

بوده است (شكل .)5
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شكل  -5مقایسه ميانگين مقدار فالونوئيد ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 5. Compare means of the flavonoids of reddish black berry fruit between the studied genotypes
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شكل  -6مقایسه ميانگين مقدار آنتوسيانين ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 6. Compare means of the Anthocyanin of reddish black berry fruit between the studied
genotypes

محتوای اسید آسکوربیک (ویتامین ث)

مقدار فعالیت آنتیاکسیدان عصاره میوه ()DPPH

نتایج مقایسه ميانگين نشان داد مقدار اسيد آسكوربيک

نتایج مقایسه ميانگين نشان داد مقدار آنتیاکسيدان ميوه

ميوه در محدوده بين یک تا  ۲/11ميلیگرم بر 100

در محدوده بين  16/67تا  5۲/6۳مشاهده شد و

ميلیليتر بوده است و ژنوتيپ  R11بيشترین و ژنوتيپ

ژنوتيپ  R1بيشترین آنتیاکسيدان و ژنوتيپ R15

 R8کمترین مقدار اسيد آسكوربيک را نشان دادند

کمترین مقدار آنتیاکسيدان را دارا بودند (شكل .)8

(شكل .)7
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شكل  -7مقایسه ميانگين مقدار اسيد آسكوربيک (ویتامين ث) ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 7. Compare means of the Ascorbic acid (Vitamin C) of reddish black berry fruit between the
studied genotypes
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شكل  -8مقایسه ميانگين مقدار آنتیاکسيدان ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 8. Compare means of the DPPH of reddish black berry fruit between the studied genotypes

مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز

ژنوتيپهای جمعآوریشده به سه گروه اصلی تقسيم

مقدار فعاليت آنزیم پراکسيداز ميوه در محدوده بين

شدند .در گروه نخست 9 ،ژنوتيپ ( ;R1; 18; 6; 9

 11/08تا  ۲0/9۳بوده و بيشترین مقدار فعاليت آنزیم

 )15; 7; 8; 13; 12حضور داشتند ،ژنوتيپهای این

به ژنوتيپ  R2و کمترین مقدار فعاليت آنزیم به

گروه در صفات وزن ،طول ميوه و مواد جامد محلول

ژنوتيپ  R5تعلق داشت (شكل .)9

شباهتهای بسياری را دارا بودند .در گروه دوم۳ ،

خوشهبندی ژنوتیپها

ژنوتيپ ( )R 10; 3; 2حضور داشتند که در صفاتی

برای دستهبندی ژنوتيپهای مختلف از نظر صفات

چون پراکسيداز و آنتیاکسيدان شباهت زیادی با هم

فيتوشيميایی ميوه قرهقات از روش  Wardو مربع

داشتهاند .در گروه سوم 4 ،ژنوتيپ ()R14; 4; 17; 16

فاصله اقليدسی استفاده شد که مطابق (شكل)10

حضورداشتند ،ژنوتيپهای این گروه در صفات فنل و
188

ارزیابی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای قرهقات ( )Ribes biberistentii L.در حوزه آبخیز ایلگنهچای . . .

آنتوسيانين شبيه بودند .در گروه چهارم ۳ ،ژنوتيپ

تجزیه خوشهای نشان میدهد که الگوی گروهبندی با

( )R5; 11; 19قرار دارند ،که در صفاتی چون مواد

الگوی جغرافيایی پراکنش ژنوتيپها در توافق نيست،

جامد محلول و آنتیاکسيدان شباهت زیادی دارند،

بهطوری که ژنوتيپها با منشأ مختلف در یک گروه

تجزیه خوشهای نتایج حاصل را تأیيد میکنند .نتایج

قرار گرفتند.
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شكل  -9مقایسه ميانگين مقدار فعاليت آنزیم پراکسيداز ميوه قرهقات بين ژنوتيپهای مورد بررسی
Figure 9. Compare means of the Peroxidase activity of reddish black berry fruit between the studied
genotypes

شكل  -10دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای برای  19ژنوتيپ ميوه قرهقات منطقه ارسباران بر اساس صفات مورد بررسی
Figure 10. Dendrogram of cluster analysis for 19 reddish black berry fruit genotypes of Arasbaran
region based on the studied traits

تجزیه به عاملها

کار برده میشود .ژنوتيپهایی که در یک محدوده

در این پژوهش تجزیه بایپالت با استفاده از دو عامل

نزدیک به هم قرار دارند ،در عاملهای اول (40

اصلی اول و دوم انجام شد (شكل  .)11این روش

درصد) از نظر صفات وزن ،طول ميوه و مواد جامد

برای نمایش و ترسيم دو بعدی پراکنش ژنوتيپها به-

محلول شباهتهای بسياری را دارا بودند و عامل دوم
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میگيرند.

( 60درصد) از نظر صفات آنتی اکسيدانی و ترکيبات
فنلی همانندی بيشتری نشان داده و در یک گروه قرار

Factor 2

عامل دوم

عامل اول
Factor 1

شكل  -11دندروگرام حاصل از تجزیه عاملی برای  19ژنوتيپ ميوه قرهقات منطقه ارسباران بر اساس صفات مورد بررسی
Figure 10. Dendrogram of PCA for 19 reddish black berry fruit genotypes of Arasbaran region based
on the studied traits

بحث

مطلوب برای اهداف اصالحی استفاده نمود .نتایج این

وزن ميوه در محدوده بين  0/۲7تا  0/61ميلیگرم و

پژوهش نشان داد که قند ميوه در محدوده بين پنج تا

طول ميوهها بين  9/77تا  7/5۲ميلیمتر قرار داشت

 1۳درصد بود (شكل  .)۳طعم و مزه در نتيجه حضور

(شكل  1و  .)۲پژوهشها نشان داد که در بين

قندها و اسيدهای آلی در ميوه میباشد ،از آنجایی که

ژنوتيپهای مختلف ميوه قرهقات ،بين تعداد طوقه در

بيشتر اسيدهای آلی متابوليتهای ثانویهای هستند که

بوته و عملكرد ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد

در نتيجه چرخه اسيد سيتریک بهوجود آمده و در طی

به نحوی که هرچه تعداد طوقههای دارای ميوه بيشتر،

تنفس مصرف میشوند (.)Shojaie et al., 2016

عملكرد بوته باالتر بود (.)Aneta et al., 2013

تحقيقات نشان داد ميوههای قرهقات درصد باالیی از

همچنين تحقيقات نشان داد ژنوتيپهای متعدد قره-

قند را دارا هستند .این مقدار مواد جامد کل در

قات میتوانند در برخی ویژگیهای مورفولوژیكی و

پژوهشهای دیگر در محدوده بين  ۲/5تا  14گزارش

بيوشيميایی تفاوتهای زیادی داشته باشند که تغييرات

شده است ( .)Sedaghat Hoor et al., 2004همچنين

مشاهدهشده میتواند ناشی از شرایط محيطی متفاوت

دیده شده بين ژنوتيپهای مختلف ،مقدار مواد جامد

مناطق مختلف مورد بررسی باشد .این امر امكان بهره-

محلول متفاوت است .بهطور مثال در  1۲رقم انار

وری از صفات برتر آن ژنوتيپ را فراهم میآورد .ابعاد

ایرانی تغييراتی بين  15تا  ۲۲درجه بریكس بوده است

و وزن ميوه در پژوهشهای اصالحی مهم هستند و از

) .(Borochov-Neori et al., 2009مقدار ترکيبهای

ژنوتيپهایی با پتانسيل باال میتوان بهعنوان ژنوتيپ

کربوهيدراتی میتواند بسته به بنياد ژنوتيپها ،ویژگی-
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های اکولوژیكی و اقليمی در هر منطقه متفاوت باشد

پژوهشها در ژنوتيپهای مختلف زرشک نشان داد

این امر در پژوهش ما نيز دیده شده است .فنل ميوه در

عوامل محيطی و اقليمی بر متابوليتهای ثانویه

محدوده بين  6/۲۲تا  ۳9/56ميلیگرم بود و ژنوتيپ

همچون فالونوئيد در ژنوتيپهای مختلف مؤثر بوده و

 R19بيشترین و ژنوتيپ  R12کمترین مقدار فنل را

باالترین مقدار فالونوئيد مربوط به اندام برگ است

نشان دادند (شكل  .)4ترکيبهای فنلی بهدليل خواص

(.)Rezende et al., 2015

آنتیاکسيدانی مثل ترکيبات مهم گياهان محسوب می-

ترکيبات ميوه قرهقات بسته به نوع رقم،

شوند که نقش مهمی در حذف رادیكالهای آزاد و

روشهای کشت و شرایط محيطی تفاوت بسيار دارد

جلوگيری از تبدیل هيدروپراکسيدها به رادیكالهای

( .)Anttonen and Karjalainen, 2006آنتوسيانين

آزاد را دارند ( .)Jimoh et al., 2008یكی از روشهای

ميوه در محدوده بين  ۲/4تا  6/75ميلیگرم بر ليتر بوده

ارزیابی اثرهای آنتیاکسيدانی گياهان ،استفاده از

است (شكل  .)6آنتوسيانينها جزء اصلی ترکيبات

رادیكالهای آزاد است و با حذف این رادیكال میتوان

فنلی بوده و محلول در آب هستند و این ترکيبات در

به روشی آسان ،سریع و دقيق توانایی آنتیاکسيدانی را

واکوئلها تجمع مییابند (.)Reque et al., 2014

ارزیابی کرد ( .)Yu et al., 2002با بررسی ژنوتيپهای

ترکيبات آنتوسيانينی و رنگدانهها دارای خاصيت آنتی-

مختلف قرهقات گزارش شد مقدار ترکيبهای فنلی

اکسيدانی بوده و قادرند از سلولها محافظت کنند

متغير بوده و در دامنه بين بين  ۳/۲تا  45ميلیگرم

( .)Kuo et al., 2004تحقيقات نشان داد آنتوسيانينها

متغير بوده است ( .)Sun and Xu, 2019مقدار

گروه اصلی فنوليک هستند و جزء اصلی فنلی قرهقات

ترکيبهای فنلی در ژنوتيپهای مختلف متفاوت است

هستند ( .)Raudsepp et al., 2010همچنين تحقيقات

این امر در پژوهش ما نيز دیده شده است .فالونوئيد

بيانگر آن است که ميوه قرهقات غنی از ترکيبات

ميوه در محدوده بين  ۲/4تا  ۳/1ميلیگرم بر گرم وزن

آنتوسيانينی است ،این ترکيبات قادرند بهعنوان زیست

تر مشاهده شد (شكل  .)5فالونوئيدها بخاطر خاصيت

فعال عمل نموده وخاصيت آنتیاکسيدانی اعمال کنند

آنتیاکسيدانی و ساختار ویژه خود نقش بهسزایی در

( .)Braga et al., 2018نتایج فوق ،نتایج حاصل از

مقاومت به انواع تنش در گياهان ایفا میکنند ( He and

پژوهش ما را تایيد میکنند .مقدار اسيد آسكوربيک

 .)Giusti, 2010محتویات فالونوئيد در  ۳۲ژنوتيپ

ميوه قرهقات مورد بررسی در محدوده بين  1تا ۲/11

سياه و سفيد گونهی انگور قرمز ()Vitis vinifera L.

ميلیگرم بر 100ميلیليتر مشاهده شد (شكل  .)7اسيد

مورد بررسی قرار گرفت محتویات کل بين  9/6تا

اسكوربيک مثل آنتی اکسيدانهای غيرآنزیمی است که

 ۲1/6ميلیمتر متغير بود (.)Figueiredo et al., 2012

در شرایط تنش در سلولهای زنده سنتز میشود.

فالونوئيد یكی از عوامل مهم آنتیاکسيدانی در

افزایش در مقدار اسيد اسكوربيک بهعنوان یک آنتی-

عصارههای گياهی محسوب میشود .فالونوئيدها

اکسيدان غيرآنزیمی در ميوهها ،فرآیندی طبيعی است و

ترکيبات ارزشمندی هستند که در صنعت پزشكی و

نتایج حاصل از این پژوهش را تایيد میکند

دارویی پرکاربردند .تحقيقات نشان داده است که این

(Feyzi et al. (2015) .)Nilprapruck et al., 2008

ترکيبات فالونوئيدی در ميوه قرهقات به مقدار باالیی

نشان دادند که رقم و شرایط اقليمی روی عواملی

تجمع یافتهاند ( .)Lyashenko et al., 2019همچنين

همچون ميزان ویتامين ث ،اسيدیته و کربوهيدرات
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جامد محلول تأثير معنیداری دارند .همچنين عنوان

آنزیمی همچون پراکسيداز و کاتاالز را باال ببرند

شده است که گونۀ  Ribes himalenseقرهقات نسبت

(.)Neri-Numa et al., 2018

به زغالاخته مقدار اسيد اسكوربيک باالتری دارد،

برای هر صفت یا مشخصه اندازهگيریشده بين

ویتامين ث دارای فعاليت آنتیاکسيدانی باال است و در

ژنوتيپها ،تفاوتهای معنیداری وجود داشت .مثالً

تنش محيطی نيز نقشآفرینی میکند .مقدار آنتی-

برای کربوهيدرات یا همان قند ميوه در محدوده بين 5

اکسيدان ميوه در محدوده بين  16/67تا 5۲/6۳

تا  1۳درصد بود .تغييرات بين ژنوتيپهای مورد

مشاهده شد (شكل  .)8تحقيقات نشان داد ژنوتيپهای

بررسی مشاهده شده در بين ترکيبات مختلف از قبيل

گونۀ  Ribes nigrum L.دارای سطح باالیی از مقدار

آنتوسيانين ،فنل ،فالونوئيد و غيره میتواند بهخاطر

فعاليت آنتیاکسيدانی است این ترکيبات در برای حفظ

شرایط محيطی متفاوت و ژنوتيپها و ارقام متفاوت

گياه از تنشهای محيطی و بقا نقش ایفا میکنند ( Ieri

باشد .از نتایج این بررسی میتوان برای انتخاب

 .)et al., 2015همچنين در بررسیهای دیگر نشان داده

درختان قرهقات برتر برای کشتهای تجاری بهره برد.

شد که ژنوتيپهای  Z16زرشک گونۀ ( B.

منابع ژرمپالسم یک منابع ذاتی از مواد خام ژنتيكی

 )integrrimaمقدار ترکيبات آنتیاکسيدانی بين  14تا

برای پيشرفت ارقام کشت شده فراهم میکند .زیرا این

 ۲۳درصد متغير بود ( Gholizadeh‐Moghadam et

منابع ژنتيكی حاوی ژنهای مرتبط با سازگاری و

 .)al., 2019عوامل زیادی از قبيل ژنوتيپ ،شرایط آب

توانایی توليد زیاد میباشد .بنابراین حفظ و نگهداری

و هوایی ،منطقه جغرافيایی ،عمليات پس از برداشت،

منابع ژنتيكی ،اهميت بزرگتری برای توليد غذایی

بلوغ ميوه و مرحله برداشت ميوه تاثير بهسزایی بر

معتبر و با ارزش و مورد نياز نسلهای آینده میباشد.

مقدار ترکيبات آنتیاکسيدانی ميوه دارند ( Yilmaz et

ارزیابی تنوع ژنتيكی ژنوتيپهای مختلف قرهقات مثل

 .)al., 2009مقدار فعاليت آنزیم پراکسيداز ميوه در

اقدامات مهم و ارزشمند برای ارزیابی پتانسيل ژنتيكی،

محدوده بين  11/08تا  ۲0/9۳بوده است (شكل .)9

حفظ و مدیریت ذخایر ژنتيكی این گياه در کشور

پراکسيدازها در تمام پيكره گياهان حضور دارند و

است .در مورد ميوه این گونه ،مهمترین تمایزدهنده

نقش مهمی در سيستم دفاعی آنتیاکسيدانی ایفا می-

ترکيبات آنتی اکسيدانی آنزیمی همچون پراکسيداز و

کنند .پراکسيدازها قادر به تجزیه پراکسيد هيدروژن به

کاتاالز و غير آنزیمی همچون فنل و آنتوسانين است.

ترکيبات ساده هستند .گزارش شد که گونۀ Ribes

شناسایی ژنوتيپهای برتر و استفاده از آنها در

 nigrum L.قرهقات سرشار از ترکيبات آنتی اکسيدانی

برنامههای اصالحی امكان معرفی ارقام مناسب را

آنزیمی است ( .)Nour et al., 2014همچنين این

فراهم میکند .گونۀ مورد بررسی نشان داد قدرت

ترکيبات در مراحل متابوليكی سلول مانند کاتابوليزم

برابری در ظرفيت آنتیاکسيدانی کل نسبت به گونۀ

اکسين ،سنتز ليگنين و سوبرین نقش دارند ( Zorzi et

خوراکی دارد و میتوان با دستكاریهای ژنتيكی و

 .)al., 2020گونۀ  Ribes grossulariaقرهقات دارای

اصالحی ،بازارپسندی را برای مصرف خوراکی باال

مقدار فعاليت باال آنتیاکسيدانی بوده و بررسیها نشان

برد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنوع زیستی

داد سطح باالیی اسيد آمينه را دارد که این ترکيبات

گستردهای در ميان ژنوتيپهای قرهقات در منطقه

قادرند با فعاليتهای زیستی سطوح آنتیاکسيدانی

ارسباران وجود دارد.
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Abstract
Reddish black berry fruit has a high antioxidant capacity and Iran is one of the most important centers
of valuable plant diversity of this fruit. Therefore, in a study, the potential of this valuable medicinal
plant in breeding, morphological, phytochemical and genetic diversity in Arasbaran region was
investigated. The measured parameters included fruit morphological characteristics including fruit
length, fruit weight and phytochemical properties of fruit such as soluble solids, phenolic compounds,
flavonoids, anthocyanins, vitamin C, DPPH and peroxidase activity. The results of cluster analysis
showed that the collected genotypes were divided into four main groups. In the first group, 9
genotypes (R 1; 18; 6; 9; 15; 7; 8; 13; 12) were present. The genotypes of this group had many
similarities in terms of weight, fruit length and solids. In the second group, there were 3 genotypes (R
10; 3; 2) that were very similar in traits such as peroxidase and antioxidants. In the third group, 4
genotypes (R 14; 4; 17; 16) were present. The genotypes of this group were similar in phenol and
anthocyanin traits. In the fourth group are 3 genotypes (R5; 11; 19), which are very similar in traits
such as soluble solids and antioxidants, cluster analysis confirms the results.
Keywords: Antioxidant activity, Flavonoids, Phenolic compounds, Reddish black berry.
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