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چکیده
. اخیرا مورد توجه قرار گرفته است،) بهتنهایي یا در ترکیب با دیگر تیمارها بر سنتز ترکیبات ثانویه در گیاهانUV-C( C اثر پرتو فرابنفش نوع
 بر برخي ویژگيهاي فیتوشیمایي و فعالیت برخي آنزیمهاي دخیل در متابولیسم ترکیبات فنلي در انگور موردUV-C  اثر پرتو،در این پژوهش
 کیلوژول بر مترمربع4/2  و1/2 ،0/8 ،) (شاهد0 در شدتهايUV-C  ابتدا حبههاي انگور رقم بیدانه سفید در معرض پرتو.بررسي قرار گرفت
 تجمع فنل کل در پوست حبه را، شدتهاي کم پرتو فرابنفش. روز نگهداري شدند6  درجه سانتيگراد بهمدت11 قرار گرفته و سپس در دماي
) در روز اول مشاهده شد درحاليکه4/2 kJm-2( UV-C  کمترین میزان فالونوئید کل در حبههاي تیمار شده با باالترین شدت.القا کرد
 میليگرم روتین در گرم0/41(  روز بیشترین میزان فالونوئید را داشتند1 ) پس از گذشت0/8 kJm-2( UV-C حبههاي تیمارشده با شدت کم

 الزم به ذکر است. منجر به افزایش ظرفیت پاداکسایشي نمونههاي تیمارشده در مقایسه با شاهد گردیدUV-C  همچنین کاربرد تابش.)وزن تر
) درPAL(  بر فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیازUV-C  اثر معنيداري بر مقدار تانن کل پوست حبه نداشت؛ با این وجود اثرUV-C پرتوتابي با
) را تا اوسط مدت نگهداري کنترل کرد؛ ولي در مورد آنزیمPOD(  فعالیت آنزیم پراکسیدازUV-C .طول مدت نگهداري قابلتوجه بود
 روش، در شدتهاي پایینUV-C  نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد. بودUV-C ) این رفتار وابسته به شدتPPO( نلاکسیداز
 پليف

.مناسبي براي افزایش میزان ترکیبات فنلي و ظرفیت پاداکسایشي انگور تازهخوري رقم بیدانه سفید در طول مدت نگهداري کوتاه ميباشد
.Vitis vinifera ، فعالیت آنزیمي، ترکیبات فنلي، تنش، پرتوتابي:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The effect of UV-C irradiation, either alone or in combination with other treatments, on the biosynthesis of secondary
compounds in plants has been recently become a matter of interest. In this study, the influence of UV-C light on some
phytochemical traits and activity of enzymes involved in phenolic metabolism in grape was investigated. At first, the
berries of table grape cv. Sultana were subjected to UV-C irradiation in different doses of 0 (control), 0.8, 1.2, and 4.2
kJm-2, then they were kept at 15°C for 6 days. UV-C low doses induced total phenol in the berry skin. The lowest
flavonoid content was observed in berries subjected to the highest dose of UV-C (4.2 kJm-2) on the first day, whereas
those irradiated by the low dose of UV-C (0.8 kJm-2) had the most flavonoid content after 5 days (0.45 mg Rutin/g
FW). Also, UV-C application improved antioxidant capacity of treated samples in comparison with control. It should
be noted that UV-C irradiation had no effect on total tannin content of the berry skin. However, the effect of UV-C
radiation on phenylalanine amonialyase (PAL) activity was remarkable during storage. The UV-C restricted the POD
activity up to the middle of storage. However, in terms of polyphenol oxidase (PPO), this behavior was dosagedependent. The results showed that UV-C application at the low doses is an appropriate way to increase phenolic
content and antioxidant capacity of table grapes cv. Sultana during limited storage time.
Keywords: Enzyme activity, irradiation, phenolic compound, Vitis vinifera.
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مقدمه
تنوع زیادی از ترکیبات فنلی در گیاهان وجود دارد.
این ترکیبات متابولیتهای ثانویهای هستند که بهطور
عمده در حفظ گیاه در برابر عوامل زنده و غیرزنده
نقش دارند .آنها در مسیر بیوسنتزی فنیلپروپانوئیدی
که از پیشماده فنیلآالنین آغاز میشود تولید
میشوند PAL .آنزیم کلیدی است که اولین مرحله از
بیوسنتز فنلها ،یعنی تبدیل فنیلآالنین به سینامیک
اسید را کاتالیز میکند (.)Portu et al., 2016
ترکیبات پلیفنلی به چند دلیل ،هم برای سالمتی
انسان و هم گیاه مهم هستند .اول اینکه آنها گیاهان
را در برابر عوامل تنشزای زیستی و غیرزیستی
محافظت میکنند .در واقع برخی از این ترکیبات فقط
در زمان اعمال تنش تولید میشوند که از آن جمله
میتوان به فیتوالکسینها 8اشاره کرد که بهطور ویژه
در در مکانیزمهای دفاعی شرکت دارند و پس از حمله
عوامل بیماریزا و آفات یا آسیب مکانیکی تولید
میشوند ( .)Cantos et al., 2003دوم اینکه بسیاری
از این متابولیتها ،مسوول ویژگیهای کیفی و
ارگانولپتیکی محصوالت گیاهی میباشند .برای مثال
آنتوسیانینها 2که رنگدانههای مسوول رنگ انواع
مختلفی از میوهها ،گلها و برگها هستند ( Harborne
 )& Williams, 2000و فالوان-9-اولها 9که
پلیفنلهایی هستند که در تلخی و گسی چای و انگور
نقش دارند (.)Haslam et al., 1988; Noble, 1994
سوم اینکه این ترکیبات منابع منحصر بفردی برای
مواد صنعتی به شکل افزودنیهای غذایی ،مواد دارویی
و طعمدهنده میباشند ( .)Zhao et al., 2005آخر
اینکه بهخاطر فعالیت پاداکسایشی ،این ترکیبات برای
سالمتی انسان مفید میباشند .پژوهشهای بسیاری
نشان دادهاند که مصرف محصوالت غنی از پلیفنلها،
اثرات مفیدی بر قلب و عروق خواهد داشت و تا
حدودی فعالیت بازدارنده در برابر سرطان دارد.
همچنین اثرات مفید آنها بر بیماری آلزایمر و سایر
بیماریها گزارش شده است ( Leifert & Abeywardena,
1. Phytoalexin
2. Anthocyanin
3. Flavan-3-ol

.2008; Pezzuto, 2008; Crozier et al., 2009; de
 .)Pascual-Teresa et al., 2010در انگور انواع اصلی
ترکیبات فنلی شامل اسیدهای فنلی ،استیلبنها و
فالونوئیدها (آنتوسیانینها ،فالوونولها ،مونومرهای
فالوان-9-اول و پروآنتوسیانیدینها) میباشند ( Portu et
 .)al., 2016به دالیل مورد اشاره ،میزان مواد فنلی انگور
در پژوهشها مورد توجه بوده است؛ بههمین منظور در
سالهای اخیر روشهای مختلفی برای تحریک تولید و
حفظ این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته است که از
آن جمله میتوان به کاربرد محرکهای زنده و غیر زنده و
اثر آنها بر بیوسنتز فنلها اشاره کرد ( Goetz et al.,
.)1999; Song et al., 2015
نور  UVپهنای وسیعی از طول موجها بین ایکس
ری ( 255نانومتر) و نور مرئی ( 255نانومتر) را اشغال
کرده است ( .)Bintsis et al., 2000طیف  UVمیتواند
به  9ناحیه  B ،Aو  Cتقسیم گردد (.)WHO, 2014
پژوهشها نشان داده است که پرتوتابی محصوالت تازه
با پرتو  255-215( UV-Cنانومتر) بهعنوان یک تنش
غیرزنده در شدتهای مناسب میتواند یکسری از
واکنشهای بیوشیمیایی در بافت گیاهی را تحریک
کند که بهدنبال آن ،متابولیتهای ثانویه دفاعی با
فعالیت ضدمیکروبی تولید میشوند .این ترکیبات در
افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت میوهها و سبزیها با
به تاخیرانداختن پیری و رسیدگی میوه و القای
سیستمهای دفاعی طبیعی در برابر قارچها و باکتریها
نقش دارند و از این نظر بسیار مفید میباشند؛ در
نتیجه ،تحریک تولید ترکیبات فنلی از جمله
فیتوالکسینها میتواند راهبردی برای محدود کردن
استفاده از مواد شیمیایی و قارچکشها در مدت
نگهداری پس از برداشت باشد .همچنین فعّالسازی
مکانیزمهای دفاعی میتواند منجر به تشکیل ترکیبات
فعّال زیستی گردد که ظرفیت پاداکسایشی و ارزش
غذایی محصوالت تیمارشده با  UV-Cرا افزایش
میدهد ( ،)Ribeiro & Alvarenga, 2012طبق
گزارشات پیشین تابش  UV-Cدر شدتهای مناسب،
منجر به افزایش فنل کل و پلیآمینها در انبه
(‐González‐Aguilar et al., 2001; González
 ،)Aguilar et al., 2007پلیآمینها در هلو
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( ،)Gonzalez‐Aguilar et al., 2004آنتوسیانین ،فنل
و ظرفیت پاداکسایشی در توتفرنگی ( Erkan et al.,
 )2008و فالونوئیدها در بلوبری ()Wang et al., 2009
گردید .مطالعات اخیر نشان داده است کاربرد UV-C
در شدتهای مناسب و یا کمی شدیدتر موجب افزایش
لیکوپن ،اسید آسکوربیک ،ترکیبات فنلی و ظرفیت
پاداکسایشی میوه گوجهفرنگی در مدت انبارداری شده
است ( ;Liu et al., 2009; Jagadeesh et al., 2011
;.Liu et al., 2012; Ribeiro & Alvarenga, 2012
 .)Bravo et al., 2012با این وجود ،در سبزیها تحت
تأثیر تابش  UV-Cمقدار کاتکین بهمیزان قابلتوجهی
کاهش یافت و تغییری در غلظت مشتقات کوئرستینی
مشاهده نشد ( .)Higashio et al., 2004البته آسیب
ناشی از تابش بیش از حد  UVپیش از این نیز گزارش
شده است ( D'hallewin et al., 2000; Rodov et al.,
.)1992
پژوهشگران اثر تیمار تابش  UV-Cبر سنتز و
تغییرات میزان استیلبنها در انگور تازهخوری رقم رِد
گلوب را طی مدت  6روز نگهداری در دمای  2و 25
درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار دادند و اثر
تیمارهای متفاوت  UV-Cو دمای محل نگهداری بر
متابولیسم این ترکیبات را تایید کردند ( Guerrero et
 .)al., 2015در پژوهشهای دیگر نیز اثر تابش UV-C
بر فنل کل ،آنتوسیانین کل ،فعالیت پاداکسایشی و نیز
اجزای استیلبنی و فالونوئیدی پوست انگور تازهخوری
’رِد گلوب‘ که در دمای  2درجه سانتیگراد و دمای
محیط بهمدت  0روز نگهداری شده بودند مورد بررسی
قرار گرفت و مشاهده شد تیمارهای مختلف  UVدر
شرایط انباری متفاوت ،اثرات مختلفی را طی مدت
نگهداری بر شاخصهای اندازهگیریشده داشتند
( .)Crupi et al., 2013; Crupi et al., 2014تمایل
مصرفکنندگان در جهان به انگورهای تازهخوری
بیدانه رو به افزایش است ( Baiano & Terracone,
 .)2011با این وجود ،بهنظر میرسد پژوهشهای کافی
روی این ارقام بهعنوان منبع غنی از ترکیبات فنلی که
دارای خاصیت پاداکسایشی نیز میباشند انجام
نگرفتهاست .همچنین نتایج متفاوتی که در ارتباط با
شدتهای مناسب  UV-Cو شرایط انبار در محصوالت
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مختلف تاکنون گزارش شده است ،پژوهشهای بیشتر
در این زمینه را ضروری میسازد .پژوهش روی کاربرد
تابش  UVبهمنظور افزایش ویژگیهای مفید غذایی در
محصوالت تازه به نسبت جدید و در حال انجام است و
نمیتوان با نتیجهگیری کلی در مورد اثرات آن قضاوت
کرد .از اینرو ،آزمایش حاضر بهمنظور ارزیابی اثر
پرتودهی  UV-Cو تعیین شدت مؤثر بر میزان
ترکیبات فنلی و ظرفیت پاداکسایشی و فعالیت برخی
آنزیمهای پاداکسایشی که در متابولیسم ترکیبات فنلی
و مکانیزهای دفاعی نقش دارند و نیز روند تغییرات
آنها طی مدت  6روز نگهداری در میوه انگور رقم بیدانه
سفید انجام شد.
مواد و روشها
مواد گیاهی

خوشههای رسیده انگور ( )Vitis viniferaرقم
بیدانه سفید از ایستگاه تحقیقات انگور مالیر وابسته به
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان
همدان با موقعیت جغرافیایی  21° 21' 53/2" Eو
 92° 80' 23/2" Nاز تاکهای نه ساله برداشت شد.
برداشت در صبح زود و براساس شاخص میزان مواد
جامد محلول  25±8درجه بریکس انجام شد.
خوشههای برداشتشده بهسرعت به آزمایشگاه علوم
باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا منتقل
شده و سپس در دمای  2درجه سانتیگراد و رطوبت
نسبی  15درصد بهمدت یک روز خنک شدند .در روز
بعد ،از میان حدود  25خوشه و بهطور تصادفی از تمام
قسمتهای هر خوشه ،حبههای سالم ،بدون آلودگی و
تقریبا یکاندازه ،بهمنظور تیمار تابش فرابنفش در
شدتهای مختلف انتخاب گردیدند.
تیمار پس از برداشت UV-C

تیماردهی فرابنفش مطابق روش
انجام شد .به این منظور از اتاقکی که برای این کار
تهیه شده بود استفاده گردید .بهطور خالصه این اتاقک
مجهز به  9المپ  95 UV-Cوات ( 202نانومتر،
فیلیپس ،آلمان) بود که در قسمت باالی محفظه نصب
شده بود .دیوارههای این اتاقک با فویلآلومینیوم
(2015) Li et al.
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بهمنظور ایجاد تمرکز هرچه بیشتر نور پوشیده شد و
فاصله محل قرارگیری نمونه تا المپ بهطور ثابت 20
سانتیمتر در نظر گرفته شد .برای اندازهگیری شدت
تابش از دستگاه رادیومتر (هگنر ،سوئد) استفاده شد .با
تغییر در مدت زمان تابش ( 85 ،7 ،5و  90دقیقه) و
با استفاده از فرمول زیر ،شدتهای ( 5شاهد)،5/1 ،
 8/2و  2/2کیلوژول بر مترمربع ( )kJ m-2محاسبه و
اعمال گردید .هر دو سمت حبهها در معرض تابش
فرابنفش قرار گرفت .پس از انجام تیمار ،حبهها در
کیسههای نایلونی سوراخدار قرار گرفته و در جعبه
بستهبندی شدند .سپس بستهها در دمای  80درجه
سانتیگراد و رطوبتنسبی تقریبی  10درصد در
تاریکی بهمدت  6روز نگهداری شدند .نمونهبرداری
بهصورت روزانه صورت میگرفت.
= )UV‐C light dose (J/m2
)Average light Intensity (W/m2)×Exposure time (s

آمادهسازی نمونهها

هر روز  25حبه از هر تکرار بهطور تصادفی انتخاب و
پوست آنها با دست جدا شد .پوستها داخل هاون با
نیتروژن مایع بهخوبی کوبیده و همگن شده ،سپس در
کیسههای پالستیکی کوچک زیپدار قرار گرفته و در
فریزر  -15درجه سانتیگراد برای انجام آزمایشهای
بعدی نگهداری شدند.
سنجش فنل کل ،فالونوئید کل و تانن محلول

بهمنظور استخراج  955میلیگرم نمونه در حالل
استخراج (متانول ،استون ،آب بهترتیب به نسبت ،9/0
 ))v/v( 9 ،9/0همراه با  8درصد ( )v/vاستیک اسید
گالسیال کوبیده شد تا مخلوط همگنی بهدست آید.
سپس این مخلوط بهمدت  95دقیقه در تاریکی در
دمای اتاق (تقریباً  25درجه سانتیگراد) روی شیکر
قرار گرفت و سپس سانتریفیوژ شده و قسمت شناور
برای اندازهگیری مقادیر فنل کل ،فالونوئید کل ،تانن
کل و فعالیت پاداکسایشی مورد استفاده قرار گرفت
( .)Li et al., 2015فنل کل پوست حبهها با استفاده از
روش رنگسنجی با استفاده از معرف فولین -سیوکالتو
سنجیده شد ( .)Slinkard & Singleton, 1977محلول

واکنش حاوی  5/9میلیلیتر عصاره و  8/0میلیلیتر
معرف فولین بود که پس از گذشت  1دقیقه 8/2
میلیلیتر کربناتسدیم  7درصد به آن اضافه شد.
سپس این محلول در تاریکی بهمدت  35دقیقه در
دمای  25درجه سانتیگراد روی شیکر قرار گرفت و
سپس جذب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر در 760
نانومتر قرائت شد .از اسید گالیک برای تهیه منحنی
استاندارد استفاده گردید و مقدار فنل کل بر حسب
میلیگرم گالیکاسید بر گرم وزن تر بیان شد.
فالونوئید کل نمونهها با استفاده از روش
رنگسنجی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
(کری ،855واریان ،آمریکا) مورد ارزیابی قرار گرفت
( .)Yoo et al., 2008ابتدا  8میلیلیتر عصاره
رقیقشده به  5/9میلیلیتر نیتریتسدیم  0درصد
افزوده شد .پس از گذشت  0دقیقه 5/6 ،میلیلیتر
کلریدآلمینیوم  85درصد افزوده شد و  6دقیقه بعد2 ،
میلیلیتر هیدروکسید سدیم اضافه شد .جذب نمونه
با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  085نانومتر
قرائت گردید .از روتین برای تهیه منحنی استاندارد
استفاده شد و میزان فالونوئید کل نمونهها بر اساس
میلیگرم روتین در گرم وزن تر بیان شد .میزان تانن
محلول نمونهها با استفاده از روش فولین -دنیز
اندازهگیری شد ( .)Taira et al., 1997بهطور خالصه

 8620میکرولیتر عصاره رقیقشده به  820میکرولیتر
معرف فولین  8نرمال افزوده شد .پس از  9دقیقه 205
میکرولیتر کربناتسدیم اشباع به محلول اضافه شد.
محلول واکنش بهمدت  65دقیقه در تاریکی و دمای
 25درجه سانتیگراد روی شیکر قرار گرفت و سپس
با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  720نانومتر
قراتت شد .مقدار تانن با استفاده از منحنی استاندارد
بر حسب میلیگرم اسید تانیک بر گرم وزن تر بیان
گردید.
سنجش فعالیت پاداکسایشی
8

ظرفیت مهار رادیکالهای آزاد • DPPHبر اساس
تغییرات رنگ محلول  65 DPPHمیکروموالر در حضور

1. 2,2´-diphenyl-1-picrylhydrazyl
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پاداکسندههای نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت
( .)Bertelli et al., 2015مقدار  70میکرولیتر عصاره
رقیقشده به  2320میکرولیتر محلول متانولی DPPH
افزوده شد و بهمنظور انجام واکنش در تاریکی در
دمای  25درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس از
گذشت  95دقیقه ،جذب محلول در طول موج 080
نانومتر قرائت شد .برای تهیه محلول شاهد از آب مقطر
بهجای عصاره در محلول  DPPHاستفاده گردید.
ظرفیت بازدارندگی نمونه با استفاده از فرمول زیر
محاسبه و بهصورت درصد بیان گردید.
= )Inhibitory Capacity (%
[(Acontrol – Asample )/ Acontrol]*100
در آن -Acontrol :جذب محلول  DPPHو آب در

که
زمان صفر و  -Asampleجذب محلول  DPPHو عصاره
بعد از مدت  95دقیقه مییاشد.
8
•
ظرفیت مهار رادیکالهای آزاد  ABTSنیز بر
اساس تغییرات رنگ محلول در حضور پاداکسایش طی
زمان اندازهگیری شد (.)Szymanowska et al., 2015
ابتدا محلول استوک  ABTS•+با مخلوطکردن محلول
 7 ABTSمیلیموالر و  2/20میلیموالر پتاسیم
پرسولفات به نسبت مساوی تهیه و بهمدت یک شبانه-
روز در تاریکی و در دمای  25درجه سانتیگراد
نگهداری شد .محلول  ABTS•+با اتانول  25بار رقیق
شد تا در طول موج  792نانومتر جذبی در حدود 5/3
قرائت شود .سپس  805میکرولیتر از عصاره به 2105
میکرولیتر محلول  ABTS•+افزوده شد .از آب مقطر
بهجای عصاره برای تهیه نمونه شاهد استفاده گردید.
توانایی پاکسازی رادیکالهای آزاد با استفاده از فرمول
زیر محاسبه شد.
= )Inhibitory Capacity (%
[(Acontrol – Asample )/ Acontrol]*100
در آن -Acontrol :جذب محلول  ABTSو آب در

که
زمان صفر و  -Asampleجذب محلول  ABTSو عصاره
بعد از مدت  1دقیقه میباشد .سنجش توانایی
پاکسازی رادیکالهای آزاد نمونهها بهروش رنگسنجی
 2FRAPو با استفاده از منحنی استاندارد
) FeSO4(7H2Oدر غلظتهای مختلف و بهصورت

1. Aluminum chloride, 2,2´-azino-bis)(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid
2. Ferric reducing antioxidant potential
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مقدار پاداکسندههای موجود در یک گرم وزن تر نمونه
که بر اساس مقدار غلظت پاداکسندههای موجود در
نمونه که توانایی احیای میکرومول اکیواالن آهن  2به
آهن  9را بر گرم وزن تر دارد بیان گردید ( & Benzie
 .)Strain, 1996مخلوط  20میکرولیتر عصاره و 2270
میکرولیتر معرف  FRAPپس از گذشت  85دقیقه
نگهداری در دمای  97درجه سانتیگراد با دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  039نانومتر قرائت شد.
اجزای محلول معرف  FRAPشامل محلول 85 TPTZ
میلیموالر (در  25 HClمیلیموالر)FeCl3(6H2O) ،
 25میلیموالر و بافر استات  955میلیموالر
( )pH=9/6بهترتیب به نسبت  8:8:85بود.
سنجش فعالیت آنزیمی

عصارهگیری نمونهها با استفاده از بافر استخراج و کلیه
مراحل در دمای  2درجه سانتیگراد انجام گرفت
( .)Galli et al., 2009مقدار  5/2گرم نمونه با 2
میلیلیتر بافر استخراج (حاوی بافر فسفات 05
میلیموالر ( ،)6/1 ،pHتریتون ایکس5/50( 855-
درصد  ،)v/vمرکاپتواتانول  0میلیموالر و 5/8 PVP
درصد ( ))w/vعصارهگیری و سپس سانتریفیوژ شد.
بخش شناور بهمنظور سنجش فعالیت آنزیمی برداشته
و در دمای  -81درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
برای سنجش فعالیت آنزیم  PALاز روش Zhu et
 (2016) al.استفاده شد .بهمنظور تهیه محلول
واکنش 255میکروموالر عصاره آنزیمی به  2میلیلیتر
بافر بورات  5/2موالر افزوده شد .واکنش با اضافهشدن
 8میلیلیتر ال-فنیلآالنین  25میکروموالر آغاز
گردید .پس از  95دقیقه در حمام بنماری در دمای
 97درجه سانتیگراد واکنش با افزودن 055
میکرولیتر اسید هیدروکلروریدریک  6موالر متوقف
شد .تغییرات جذبی محلول با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  235نانومتر بررسی شد.
بهمنظور سنجش فعالیت آنزیم  PPOاز روش
 (2015) Christopoulos & Tsantiliاستفاده شد.
بهطور خالصه  255میکرولیتر عصاره آنزیمی با 2
میلیلیتر بافر فسفات  5/50موالر ( )6/2 ،pHمخلوط و
سپس  055میکرولیتر کاتکول  5/50موالر افزوده شد.
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پس از گذشت  2دقیقه در دمای  20درجه تغییرات
جذبی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در 225
نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.
بهمنظور تعیین فعالیت آنزیم  PODبهروش اکسایش
گایاکول بهعنوان پیشماده واکنش  PODمورد سنجش
قرار گرفت (.)Christopoulos & Tsantili, 2015
مقدار  255میکرولیتر از عصاره آنزیمی با  8میلیلیتر
گایاکول  5/520موالر (محلول در بافر فسفات 5/58
میلیموالر )6 ،pH ،و  055میکرولیتر پراکسید
هیدروژن  5/525موالر افزوده شد .پس از گذشت 2
دقیقه در دمای  20درجه سانتیگراد تغییرات جذبی با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 275
نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفت.
فعالیت آنزیمی بر اساس واحد بر گرم وزن تر بیان
شد .هر واحد فعالیت آنزیمی معادل مقدار آنزیمی
است که سبب افزایش  5/558جذب در طول موج
معین در دقیقه میشود.
تجزیه آماری و طرح آزمایشی

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  2تیمار و
سه تکرار انجام شد .دادهها با استفاده از تجریه
واریانس آنالیز آماری شده و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون دانکن در سطح  0درصد صورت
گرفت .فرض نرمالبودن توزیع دادهها و توزیع خطای
آزمایشی در آنها با آزمونهای Shapiro & Wilk
) (1965بررسی گردید .در آنالیزهای آماری از نرمافزار
 SASنسخه  3/8استفاده شد.
نتایج و بحث
اثر تیمار  UV-Cبر ترکیبات فیتوشیمیایی

طبق تجزیه واریانس (جدول  )8اثر تیمار ،طول مدت
نگهداری و اثر متقابل آنها بر میزان فنل کل معنیدار
-2
بود .بیشترین میزان فنل پوست مربوط به تیمار kJ
 5/1 mدر روز  )2 mg GAE/g FW( 2و 2/2 kJ m-2
در روز  )8/11 mg GAE/g FW( 0و کمترین مقدار
در شاهد در روز  )5/36 mg GAE/g FW( 8مشاهده
شد .اثر شدتهای مختلف تابش  UV-Cبر میزان فنل
کل پوست حبهها در طول مدت نگهداری در

نمونههای شاهد و تیماردیده در شکل  8نشان داده

شد .میزان فنل کل در نمونهها در طول مدت نگهداری
تا روز  0افزایش یافت و پس از آن ،در روز  6کاهش
نشان داد .میزان فنل در همه نمونههای تیمار شده در
طول مدت نگهداری بیشتر از شاهد بود .با این وجود
در روزهای پایانی شدتهای مختلف  UV-Cاثرات
متفاوتی را بر میزان فنل کل نشان دادند ،ولی در کل،
کمترین شدت  )5/1 kJ m-2( UV-Cدر بین
تیمارهای مؤثر در تمامی مراحل نگهداری بود.
جدول  .8تجزیه واریانس اثر تابش فرابنفش  ،Cمدت
نگهداری و اثر متقابل آنها بر مقدار فنل کل ،فالونوئید کل و
تانن کل پوست حبه انگور رقم بیدانه سفید
Table 1. ANOVA for the effect of UV- C radiation,
storage time, and their interaction on total phenol,
total flavonoid and total tannin of berry skin of grape
cv. Bidaneh-Sefid
Mean Squares
Total
Total
Flavonoid
Tannin
0.00053** 0.0195ns
0.00046** 0.0421ns
0.00016** 0.0128ns
0.000013
0.0185
15.42
17.86

Total
Phenol
**0.52
**0.29
**0.13
0.023
11.19

df
3
5
15
48
-

Source of
Variation
Treatment
Storage
Treatment×Storage
Error
)C. V. (%

** و  :nsمعنیدار در سطح احتمال 8درصد و نبود اختالف معنیدار.
**, ns: Significant at 1% of probability level, and non-significant,
respectively.

فرض بر آن است که تنش  UV-Cبا افزایش
فعالیت  ،PALسبب تسریع در بیوسنتز ترکیبات فنلی
میشود ( .)Pluskota et al., 2005افزایش قابلتوجه
بیان ژن و فعالیت آنزیم  PALپس از تابش UV-C
پیش از این گزارش شده است که برای افزایش مقادیر
فنل برای دفاع در برابر بیماریها مفید بود ( Pombo et
 .)al., 2011افزایش فنل کل ناشی از تابش  UV-Cکه در
این آزمایش مشاهده شد در انبه ( González‐Aguilar et
،)al., 2001; González‐Aguilar et al., 2007
توتفرنگی ( ،)Erkan et al., 2008انگور تازهخوری

قرمز ( ،)Cantos et al., 2000لیمو ( Ben-Yehoshua
 )et al., 1992و یام ( )Teoh et al., 2016نیز
گزارش شده است .همبستگی زیاد بین فعالیت  PALو
افزایش مقدار فنل در واکنش به تیمار  UV-Cدر
پژوهشهای پیشین مشاهده شده است ( & Pina
.)Errea, 2008
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2.5
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0.5
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حبههای 1
 Cبر غلظت 3فنل کل 2
مختلف پرتو 5فرابنفش 4
شکل  .8اثر شدتهای 6
انگور در طول مدت نگهداری.
day
میلههای عمودی نمایانگر خطای استاندارد میانگین برای  9تکرار میباشند.

Figure 1. Effect of different doses of UV-C radiation on total phenol content of grape berries during storage.
Vertical bars represent standard error for mean of 3 replicates.

همچنین پیشنهاد شده است که افزایش در مقدار
فنل کل در واکنش به تابش  UV-Cبهعنوان یک
سیستم دفاعی بهکار میرود .بهعالوه ،این ترکیبات به
مقابله با پاتوژنها کمک میکنند ( Ruelas et al.,
 .)2006میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تیمار UV-C
مقاومت در برابر هجوم پاتوژنها را با تحریک بیوسنتز
ترکیبات فنلی افزایش میدهد.
با توجه به تجزیه واریانس جدول  8اثر تیمار ،طول
مدت نگهداری و اثر متقابل آنها بر میزان فالونوئید کل
نمونهها معنیدار بود؛ بهگونهای که بیشترین میزان
فالونوئید در نمونههای تیمارشده با کمترین شدت
 )5/1 kJ m-2( UVدر روزهای  2و  0مدت نگهداری و
کمترین مقدار فالونوئید در نمونههای تیمارشده با
بیشترین شدت ( )2/2 kJ m-2در روز اول مشاهده شد.
همانطور که در شکل  2نشان داده شد فالونوئید کل در
نمونهها مانند مقدار فنل تا  0روز یک روند افزایشی
داشتند و در روز آخر کاهش یافتند .در روز اول،
بیشترین میزان فالونوئید در نمونههای تیمارشده با
شدت  8/2 kJ m-2و  5/1مشاهده شد .در روزهای  2و 0
مقدار فالونوئید در پوست انگورهای تیمارشده با شدت
 5/1 kJ m-2نسبت به بقیه تیمارها بسیار قابلتوجه بود
(حدود دو برابر میزان فالونوئید نمونه شاهد).
فالونوئیدها ،مهمترین گروه از پلیفنلهای طبیعی
بوده که نقش حفاظتی در برابر نور و پاداکسایشی را
دارا بوده و در سازگاری گیاه به تنش بهویژه بهعنوان

فیلتر  UVشناخته شدهاند ( ،)Landry et al., 1995که
عمالً نقش فنلهایی همچون آنتوسیانینها و دیگر
فالونوئیدها را در به حداقل رساندن اثرات منفی تنش
تشعشع مانند آسیب سلولی ،آسیب اکسایشی و آسیب
 DNAنشان میدهد (.)Caldwell et al., 1999
بیوسنتز فالونوئیدها اغلب تحت تأثیر تابش  UVدر
گیاهان القا میشود ( ،)Jenkins, 2009که میتواند به
سبب افزایش پیشمادههای آمینواسیدی در مسیرهای
متابولیکی باشد .این بهمنزله راهبردی برای گیاه
بهمنظور غلبه بر تنش  UVاز طریق جذب مؤثر
تشعشع توسط فالونوئیدها میباشد ( & Hoque
 )Remus, 1999و بدین طریق موجب کاهش تنش
اکسایشی در سلولها میشود (.)Dawar et al., 1998
در این آزمایش نیز شدت کم  UVسبب افزایش میزان
ترکیبات فالونوئیدی در پوست حبه گردید ولی در
شدتهای باال نتیجه مطلوب نبود که میتوان آن را به
آسیب سیستم بیوسنتزی ترکیبات فنلی در اثر شدت
باالی تشعشع نسبت داد (.)Cantos et al., 2001
یکی از ترکیبات مهم در حبه رسیده ،مقدار تانن و
اثر آن بر گسی حبه میباشد .گسی حاصل برهمکنش
بین تاننها،بزاق و پروتئینهای دهان میباشد که
منجر به خشکی طوالنی میشود ( Sarni-Manchado
 .)et al., 1999گسی در انگورهای تازهخوری یک
صفت منفی محسوب میشود ( ;Nelson, 1979
.)Dokoozlian, 2000
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شکل  .2اثر شدتهای مختلف پرتو فرابنفش  Cبر میزان فالونوئید کل حبههای انگور در طول مدت نگهداری.
میلههای عمودی نمایانگر خطای استاندارد میانگین برای  9تکرار میباشند.
Figure 2. Effect of different doses of UV-C radiation on total flavonoid content of grape berries during storage.
Vertical bars represent standard error for mean of 3 replicates.

همانطورکه از تجزیه واریانس (جدول  )8مشخص
است اختالف معنیداری در میزان تانن محلول نمونهها
بین شدتهای بهکار رفته  UVدر روزهای مختلف
مشاهد نشد .پیش از این گزارش شده بود تابش UV-C
سبب افزایش مقدار تانن کل در انگور شده و بر مقدار
کاتکین و اپیکاتکین اثر گذار میباشد ( Pinto et al.,
 ،)2016که با نتایج این پژوهش مغایرت دارد .این عدم
تطابق میتواند بهسبب تفاوت در شدتهای تابش و یا
تفاوت در رقم مورد استفاده در این پژوهشها باشد.
اثر تیمار  UV-Cبر فعالیتهای پاداکسایشی

طبق تجزیه واریانس (جدول  )2تابش  UV-Cو
طولمدت نگهداری ،بر توانایی پاکسازی رادیکالهای
آزاد در نمونهها اثر معنیداری داشتند .همچنین اثر
متقابل تیمار و مدت نگهداری تنها بر ظرفیت
پاداکسایشی نمونهها در برابر رادیکال آزاد •DPPH
معنیدار گردید .ظرفیت پاداکسایشی حبههای تیمار شده

-2
با شدت  8/2 kJ mو  5/1در طول نگهداری بیشترین
میزان فعالیت پاکسازی رادیکال آزاد • DPPHرا نشان
دادند (شکل  .)9با این وجود ،این ظرفیت در آخرین روز
نگهداری برای همه نمونههای تیمار دیده و شاهد کاهش
یافت .در مورد توانایی پاکسازی رادیکال آزاد • ABTSنیز
تیمار  UV-Cاثر معنیداری بهویژه در روزهای پایانی
مدت نگهداری نسبت به نمونه شاهد نشان داد (شکل .)2
ظرفیت پاداکسایشی بر اساس روش  FRAPدر نمونههای

شاهد و تیمارشده در طول مدت نگهداری افزایش یافت.
ظرفیت پاداکسایشی نمونهها در روش  FRAPدر هر روز
مدت نگهداری ،در نمونههای شاهد و نمونههایی که
بیشترین میزان شدت تابش را دریافت کرده بودند
( )2/2 kJ m-2بهویژه در روزهای پایانی مدت نگهداری
کمتر بود (شکل  .)0سنجش فعالیت پاداکسایشی به
روشهای مختلف میتواند به درک عمیق همبستگی بین
ترکیبات فعال زیستی عصارهها و فعالیت پاداکسایشی
کمک میکند ( .)Pataro et al., 2015در این پژوهش
نیز روشهای مختلف سنجش ظرفیت پاداکسایشی مورد
بررسی قرار گرفت .همانطورکه از نتایج مشاهده شد
شدتهای مالیم تابش بر ظرفیت پاداکسایشی مؤثر واقع
شدند .اثر منفی شدتهای باالی  UV-Cبر فعالیت
پاداکسایشی را همانطورکه پیش از این اشاره شد
میتوان به آسیب مسیر بیوسنتزی ترکیباتی که دارای
خاصیت پاداکسایشی هستند نسبت داد ( Cantos et al.,
 .)2001پژوهشهای قبلی نشان داد که تابش
طوالنیمدت  UV-Cمیتواند اثر منفی بر مسیرهای
سنتزی ترکیباتی همچون لیکوپن در گوجهفرنگی داشته
باشد ( .)Pataro et al., 2015تابش  UVمیتواند سبب
القای رادیکالهای آزاد شود ( )Hideg & Vass, 1996که
پاداکسندهها را کاهش میدهند .در نتیجه کاهش سنتز و
افزایش مصرف میتواند منجر به کاهش ظرفیت
پاداکسایشی موجود در تیمارشدههای شدید  UVشود
(.)Li et al., 2014
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 و اثر متقابل آنها بر فعالیت پاداکسایشی پوست حبه انگور بهروشهایUV  تابش، تجزیه واریانس اثر مدت نگهداری.2 جدول
9
2
8
FRAP  وABTS، DPPH مختلف
Table 2. ANOVA for the effect of storage time, UV radiation and their interaction on antioxidant activity of grape
berry skin through different methods of DPPH, ABTS, and FRAP
SOV

df

Treatment
Storage
Treatment × Storage
Error
CV (%)

DPPH
1962.1**
773.3**
67.39.79**
21.94
9.91

3
5
15
48
-

Mean Squares
ABTS
100.74**
495.21**
117.672ns
81.67
12.18

FRAP
1.86*
1.25**
0.32ns
0.483
12.76

.درصد و نبود اختالف معنیدار8  و0  معنیدار در سطح احتمال:ns ،** ،*
*, **, ns: Significant at 5% and 1% of probability levels, and Non-significant, respectively.
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 در طولDPPH  بر ظرفیت پاداکسایشی نمونههای حبه انگور شاهد و تیمارشده بهروشUV-C  اثر شدتهای متفاوت.9 شکل
. خطای استاندارد است±  تکرار9  هر کدام از مقادیر میانگین.مدت نگهداری
Figure 3. Effect of different doses of UV-C radiation on antioxidant activity (DPPH method) of treated and nontreated grape berry samples during storage. Values represent the mean ± SE.
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 در طولABTS  بر ظرفیت پاداکسایشی نمونههای شاهد و تیمارشده حبه انگور بهروشUV-C  اثر شدتهای متفاوت.2 شکل
. خطای استاندارد است±  تکرار9  هر کدام از مقادیر میانگین.مدت نگهداری
Figure 4. Effect of different doses of UV-C radiation on antioxidant activity (ABTS method) of treated and nontreated grape berry samples during storage. Values represent the mean ± SE.
1. 2,2´-diphenyl-1-picrylhydrazyl
2. Aluminum chloride, 2, 2´ - azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)
3. Ferric reducing antioxidant potential
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شکل  .0اثر شدتهای متفاوت  UV-Cبر ظرفیت پاداکسایشی نمونههای شاهد و تیمارشده حبه انگور بهروش  FRAPدر طول
مدت نگهداری .هر کدام از مقادیر میانگین  9تکرار  ±خطای استاندارد است.
Figure 5. Effect of different doses of UV-C radiation on antioxidant activity (FRAP method) of treated and nontreated grape berry samples during storage. Values represent the mean ± SE.

اطالعات کمی در مقاالت اخیر درباره اثرات تیمار
نوری بر ظرفیت توان پاداکسایشی میوهها و سبزیها
وجود دارد و نتایح اغلب ضد و نقیض میباشند .اما
نتایج این پژوهش مطابق نتایج بهدستآمده در لوبیا
سبز ( )Donsì et al., 2015و بلوبری (Perkins-
 )Veazie et al., 2008بود؛ در مقابل ،مشاهده شده
است که تیمار پس از برداشت  UV-Cاثر معنیداری
بر فعالیت پاداکسایشی در گوجهفرنگی ( Jagadeesh et
 )al., 2011و قارچ دکمهای ()Guan et al., 2012
نداشته است.
بهطور کلی افزایش فعالیت پاداکسایشی ناشی از
تیمار  UV-Cبه احتمال زیاد مربوط به افزایش مقدار
ترکیبات فنلی است که پیش از این در دیگر
محصوالت نیز مانند گوجهفرنگی گزارش شده است
(.)Pataro et al., 2015
اثر تیمار  UV-Cبر فعالیتهای آنزیمی

در مسیر فنیلپروپانوئیدی PAL ،آنزیم مهم و اصلی
است که نقش مهمی را در سنتز ترکیبات فنلی در
گیاهان بازی میکند ( .)Pina & Errea, 2008فعالیت
 PALمیتواند تحت شرایط تنشی گوناگون تحریک
شود ( .)Dixon & Paiva, 1995تابش  UV-Cو مدت
نگهداری اثر معنیداری بر فعالیت آنزیمهای  PALو
 PPOداشتند (جدول  .)9بهگونهای که فعالیت PAL

در نمونههای تیمارشده بدون اینکه تفاوتی بین
شدتهای مختلف  UV-Cباشد در مقایسه با شاهد
بیشتر بود .روند تغییرات فعالیت  PALدر طول مدت
نگهداری ،در همه نمونههای تیمار شده و شاهد تا روز
پنجم افزایشی بود (شکل  .)6گزارشهای قبلی نشان
داد که فعالیت  PALتحت تأثیر تابش  UV-Cسبب
تجمع ترکیبات فنلی میشود ( Pluskota et al.,
 .)2005بهعالوه اثر قابلتوجه تابش  UV-Cبر بیان ژن
 PALو بهدنبال آن فعالیت آنزیم گزارش شده است
( .)Pombo et al., 2011با این وجود ،نشان داده شده
است اثر  UV-Cبر مسیر بیوسنتزی ترکیبات
فیتوشیمیایی وابسته به شدت مورد استفاده میباشد
(.)Cantos et al., 2001
آنزیم  PPOبهطور گسترده در طبیعت وجود دارد و
در اکثر میوهها و سبزیها قابل مشاهده است .نقش این
آنزیم در قهوهایشدن آنزیمی یکی از مهمترین عوامل
تغییر رنگ در بسیاری از محصوالت باغبانی است
( .)Vámos‐Vigyázó & Haard, 1981آنزیم  PPOدر
حضور اکسیژن ملکولی هیدروکسیالسیون مونوفنلها را
به دیفنلها و متعاقباً به کوئینونها کاتالیز میکند که
منجر به رنگدانههای قهوهای میشود ( Christopoulos
 .)& Tsantili, 2015از اینرو ،کنترل فعالیت  PPOدر
جلوگیری از سنتز مالنین و قهوهایشدن بافت اهمیت
زیادی دارد (.)Meng et al., 2012
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قابلتوجه فعالیت  PPOبهویژه در چهار روز ابتدایی

نگهداری گردید .این درحالی بود که شدتهای کم و
متوسط  5/1 kJ m-2( UV-Cو  )8/2فعالیت  PPOرا
در طول مدت نگهداری کنترل کردند (شکل .)7

در این پژوهش فعالیت آنزیم  PPOتحت تأثیر
تابش  ،UV-Cمدت نگهداری و اثر متقابل آنها قرار
گرفت (جدول  .)9در طول مدت نگهداری ،شدت
باالی تابش ( )2/2 kJ m-2سبب افزایش افزایش
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شکل  .6تغییرات میزان فعالیت آنزیم  PALدر نمونههای پوست حبه انگور شاهد و تیمار شده با تابش  UV-Cدر شدتهای
متفاوت در طول مدت نگهداری .میلههای عمودی نمایانگر خطای استاندارد میانگین برای  9تکرار میباشند.
Figure 6. Effect of different doses of UV-C radiation on PAL activity in control and UV-C treated grape berry skin
during storage. Vertical bars represent standard error for mean of 3 replicates.
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شکل  .7تغییرات میزان فعالیت آنزیم  PPOدر نمونههای پوست حبه انگور شاهد و تیمارشده با تابش  UV-Cدر شدتهای
متفاوت در طول مدت نگهداری .میلههای عمودی نمایانگر خطای استاندارد میانگین برای  9تکرار میباشند.
Figure 7. Effect of different doses of UV-C radiation on PPO activity in control and UV-C treated grape berry skin
during storage. Vertical bars represent standard error for mean of 3 replicates.

جدول  .9تجزیه واریانس اثر طول مدت نگهداری ،تابش  UVو اثر متقابل آنها بر فعالیت برخی آنزیمهای عصاره پوست حبه انگور
Table 3. ANOVA for the effect of storage time, UV radiation and their interaction on PAL, PPO, and POD activity of
grape berry skin extracts
POD
**2554.13
**4229.63
**6504.91
1491.08
9.40

Mean Squares
PPO
**104.39
**140.83
**16.49
4.46
14.05

PAL
**16836.77
**12736.1
1336ns
717.11
15.25

df
3
5
15
48
-

Source of Variance
Treatment
Storage
Treatment × Storage
Error
)CV (%

** و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  8درصد و نبود اختالف معنیدار.
**, ns: Significant at 1% of probability level, and non-significant, respectively.
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تولید پروکسید هیدروژن طی اکسایش فنل افزایش
دهد (.)Richard-Forget & Gauillard, 1997
همچنین  PODاز جمله آنزیمهای پاداکسایشی مهمی
است که در پاکسازی گونههای واکنشگر اکسیژن
نقش دارد و در نتیجه بهعنوان مکانیزمی برای ترمیم
آسیبهای اکسایشی سلولی محسوب میشود (شکل)1
(.)Giménez et al., 2017
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است
فعالیت  PODدر همه نمونههای شاهد و تیمار شده در
طول مدت نگهداری افزایش داشت .بهطوری که این
افزایش در نمونههای شاهد تا اواسط مدت نگهداری
بهویژه در روز چهارم قابلتوجه بود (.)21 U g-8 FW
بهعبارت دیگر تیمارهای  UV-Cتا روز چهارم بهخوبی
فعالیت  PODرا کنترل کرده بودند .این در حالی بود
که در روزهای پایانی مدت نگهداری ،فعالیت این آنزیم
در همه نمونههای شاهد و تیمار شده کاهش یافت،
ولی این بار بین تیمارهای  UV-Cو شاهد تفاوت
قابلتوجهی مشاهده نشد .البته پژوهشهای پیشین

نشان داده است اثرات تابش  UV-Cبر فرایندهای
بیولوژیکی و فیزیولوژیکی میتوانند در طول مدت
نگهداری تغییر کنند ( .)Urban et al., 2016در این
پژوهش تیمار  UV-Cاثر بازدارندهای بر فعالیت POD
نشان داد و سطح آن را پایین نگاه داشت که با نتایج
گزارشهای پیشین مطابقت داشت ( Teoh et al.,
.)2016

ممانعت از فعالیت  PPOتحت تأثیر تابش
پیش از این گزارش شده است ( Moreno et al.,
 .)2017محققان محلول آنزیمی  PPOرا با دامنهای از
شدتهای مختلف  UV-Cتیمار کردند و دریافتند که
اثر بازدارندگی میتواند در ارتباط با تجمع و سنتز
پروتئینی باشد تا تخریبشدن و از بینرفتن آن
 .)Manzocco et al., 2009(.با توجه به نتایج
مشاهدهشده در این آزمایش میتوان گفت که تیمار

 UV-Cمیتواند روش مؤثر غیرشیمیایی و غیرگرمایی
ایشدن
کنترلکننده فعالیت  PPOو واکنشهای قهوه 
باشد ( .)Moreno et al., 2017البته فعالیت زیاد PPO
همیشه با افزایش قهوهایشدن همراه نیست و مقدار و
نوع ترکیبات فنلی نیز میتوانند بر قهوایشدن اثرگذار
باشند ( .)Chen et al., 2016با توجه به نتایج بهدست
آمده در این پژوهش و نیز رابطه میان فعالیت آنزیم
 PPOو کیفیت کشمش ()Zoffoli & Latorre, 2011
بهنظر میرسد با بررسیهای بیشتر بتوان از تیمار
 UV-Cبهعنوان جایگزین برای روشهایی مانند
آبگرم در تهیه کشمش رقم بیدانه سفید استفاده

کرد.
آنزیم  PODمسئول اکسایش ترکیبات فنلی در
حضور پراکسیدهیدروژن و در نتیجه رنگ قهوهای
بافت میباشد (.)Tomás‐Barberán & Espin, 2001
پراکسیدهیدروژن در غلظتهای بسیار کم در بافت
گیاه وجود دارد .اما  PPOمیتواند فعالیت  PODرا با
UV-C
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شکل  .1تغییرات میزان فعالیت آنزیم  PODدر نمونههای پوست حبه انگور شاهد و تیمار شده با تابش  UV-Cدر شدتهای
متفاوت در طول مدت نگهداری .میلههای عمودی نمایانگر خطای استاندارد میانگین برای  9تکرار میباشند.
Figure 8. Effect of different doses of UV-C radiation on POD activity in control and UV-C treated grape berry skin
during storage. Vertical bars represent standard error for mean of 3 replicates.
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 البته پاسخهای مشاهدهشده در.تیمار قابلمشاهده بود
برابر شدتهای مختلف تابش یکسان نبوده و شدت
) اثر منفی روی میزان2/2 kJm-2( UV-C باالی
 روند.فالونوئید کل و ظرفیت پاداکسایشی داشت
تغییرات میزان ترکیبات فنلی و فعالیت پاداکسایشی
در طول مدت نگهداری تا روز پنجم افزایشی و سپس
 با وجود آنکه مطالعات.در روز ششم کاهشی بود
UV-C بیشتری بهمنظور تعیین شدتهای بهینه پرتو
و اثرات آن روی متابولیسم ترکیبات فنلی ضروری
 نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میکند،بهنظر میرسد
 درUV-C استفاده از فناوری پس از برداشت
شدتهای کم میتواند برای تقویت ارزش غذایی انگور
تازهخوری رقم بیدانه سفید در مدت کوتاه از طریق
.افزایش ترکیبات پاداکسایشی مورد استفاده قرار گیرد

 در میوههای شاهد و تیمارPOD افزایش فعالیت
شده طی مدت نگهداری تایید میکند که واکنشهای
 افزایش.تخریبی در طول مدت نگهداری رخ میدهند
 در میوههای شاهدPOD  وPPO فعالیت هر دو آنزیم
میتواند با افزایش فعالیت واحدهای آنزیمی از پیش
موجود یا سنتز مجدد آنها در ارتباط باشد
.)Christopoulos & Tsantili, 2015(
نتیجهگیری کلی
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