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  چکیده 

در این    .باشندیماکسیدانی  ی آنت  متعدد و خاصیت  فالونوئیدهاي  و  فنلی   ترکیباتهاي گرمسیري دنیاست که داراي  ترین میوهانبه از مهم

ی، ترکیبات فنلی و  دانیاکسی آنتبر اساس میزان خواص    ي ور آوجمع ي بومی مناطق مختلف جنوب ایران  هاانبه ژنوتیپ از    29تحقیق  

مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس    1396  سال  در  زابل  دانشگاه  کشاورزي  يفناورستیزپژوهشکده    آزمایشگاه  فالونوئیدي در

ی مختلف بودند.  دانیاکسی آنتنوئید و خواص  آوري انبه بر اساس میزان فنل، فالوي مختلف انبه و محیط جمعهاپیژنوتنشان داد که  

ی) به ترتیب  الکل  درویهعصاره    در گرمگرم  میلی  15/122ی و  الکل  دروی هعصاره    در گرمرم  گمیلی  65/176بیشترین میزان فالونوئید (

ی) به ترتیب متعلق  الکل  ور دیهعصاره    در گرمگرم  میلی  664/10و    232/11هاي هلو و خنیزي بود. بیشترین میزان فنل (متعلق به ژنوتیپ

لیتر) به ترتیب متعلق  یلیم  در  میکروگرم  873/50و    240/55ی ( دانیاکسی آنتهاي زاپاك و خنیزي بود. بیشترین میزان خواص  به ژنوتیپ

در  گرم یلیم 126/65و  679/76ها، بیشترین میزان فالونوئید (آوري انبههاي هلو و خاروست بود. بر اساس منطقه محل جمعبه ژنوتیپ

 4534/6  و  4783/6هاي انبه منطقه جیرفت و رودان بود. بیشترین میزان فنل (ه ترتیب متعلق به ژنوتیپی) بالکل  درویهعصاره    گرم

ی  دان یاکسیآنتهاي انبه منطقه رودان و منوجان بود. بیشترین میزان خواص  به ترتیب متعلق به ژنوتیپ  )تر برگوزن    در گرمگرم  میلی

  مختلف   هايغلظت  بین  هاي انبه منطقه رودان و جیرفت بود. درترتیب متعلق به ژنوتیپ  لیتر) بهمیکروگرم در میلی  673/42و    144/43(

ي منطقه رودان و سپس جیرفت  هاانبهلیتر بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که  در میلی  میکروگرم  64  غلظت،  مؤثرترین  عصاره،

ها نیز بیشتر شده  اکسیدانی آنظت عصاره هیدروالکلی خاصیت آنتیاکسیدانی بوده و با افزایش غلص آنتیداراي بیشترین میزان خوا 

  است. 

  ی  الکل  درویهفنل، فالونوئید، عصاره گیاهی،    ،لیدرازیه  لیکریپ  لیفن  يدکلمات کلیدي: 
 

  مقدمه 

 ) خانواده  .Mangifera indica Lانبه  از   ،(

Anacardiaceae   هاي گرمسیري  ین میوه ر ت و یکی از مهم

 ,.Lal et al., 2017; Maldonado et al( دنیاست  

با  ) 2017 از  اقتصادي  لحاظ  از  انبه  هاي  میوه   ن ی تر ارزش . 

وزارت جهاد   آمارنامه  اساس  بر  است.  ایران  جنوب  مناطق 

سال   در  کشور  در  انبه  تولید  میزان  ،  1380کشاورزي، 

بود   21143برابر    1384تن و در سال    12928 ه است  تن 

 )Anonymous., 2015b (  انبه در هند و جنوب شرق آسیا .

می   4000حدود   کار  و  کشت  که  است  با  سال  هند  شود. 

حدود   تنوع    1000داشتن  بیشترین  داراي  شناخته  رقم 

و   بوده  گیاه  این  از  شناخته    مبدأ ژنتیکی  آن  تنوع  اولیه 

  ). Lal et al., 2017( شود  می 

ال پیش وارد ایران شده  س  400شواهد مختلف، انبه    بنا بر 

شوند از  ت و اکثر ارقامی که امروزه در کشور کشت و کار می اس

ر مناطق مختلف به  کشورهاي پاکستان و هندوستان وارد و د 

. به لحاظ )Emmami, 2001( اند  ي شدهگذارنام اسامی متفاوت  

آناناس   از  پس  انبه  طعم،  و  غذایی  میوه    ن ی تر مهم ارزش 

کشت آن در ایران منحصر به جنوب  . است گرمسیري در جهان  

بلوچستان و استان هرمزگان است. در استان هرمزگان، انبه از  

سوم در بین محصوالت باغبانی را به نظر سطح زیر کشت، مقام  

خود اختصاص داده است. کشت انبه در ایران منحصر به مناطق  

بلوچستان است که در  و  استان هرمزگان و سیستان   جنوبی 

دری نیکسواحل  سرباز،  مناطق  در  عمان  راسک،  اي  شهر، 

قصرقند، دشتیازي و چابهار در بلوچستان و در استان هرمزگان  

شهرستان  رواج    هاي در  جاسک   و  بندرعباس  رودان،  میناب، 

هاي جیرفت، کهنوج و  داشته و در استان کرمان در شهرستان 
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  عمدتاً هاي انبه استان هرمزگان  گردد. باغ منوجان نیز کشت می 

میناب و قسمت در شهرستان  از شهرستان  هاي رودان و  هایی 

  .  ) Anonymous., 2015a( باشند بندرعباس پراکنده می 

فعال   ي هاگونه   ROS=Reactive Oxygen(   اکسیژن 

Species س غشایی، )  لیپیدهاي  به  اکسیداتیو  آسیب  بب 

اسیدهاي   ها ن ی پروتئ    ترکیبات.  گردند ی م   نوکلئیک   و 

د مختلف   ی دان یاکس ی آنت  که  کردن ی  جاروب  جهت  گیاهان  ر 

کار   فعال   اکسیژن   ي هاگونه    آسکوربات،  شامل   روند ی م  به 

 ي هام ی آنز   و   کاروتنوئیدها   و   توکوفرول   آلفا   گلوتاتیون، 

  پراکسیداز  کاتاالز،   دیسموتاز،  د یسوپر اکس   شامل   یدان یاکس ی آنت 

  کاهش.  باشند ی م   آسکوربات   - ن  گلوتاتیو   چرخه   ي هام ی آنز   و 

، یک استراتژي  ROSاز طریق جاروب کردن    تیو یدا اکس   آسیب 

 Chinnusamy et(   مهم در گیاهان براي تحمل استرس است 

al., 2006 (.  

 ي هاگونه   و   آزاد   هايیکال راد   تولید   و   اکسیداسیون   ند ی فرا 

فعال    يهاواکنش   در   که   بوده   حیات   از   بخش الزمی   اکسیژن 

مهمی  و  یکال راد   . دارند  شرکت   بیولوژیک  آزاد   ي هاگونه هاي 

فعال    مکان  و   زمان   در  که  هستند  مفید  زمانی  نها ت   اکسیژن 

. باشند  مضر   توانند ی م صورت    این   غیر   در   شوند،   تولید   درستی 

  آزاد  هاي یکال راد   اندازه   از   تولید بیش  از   ناشی   تنش اکسیداتیو 

فعال    ي هاگونه   و  ضعیف اکسیژن    هايیستمس   شدن   و 

کم   علت   به   اکسیدانی ی آنت    کم  د لی تو  یا ها  آن   برداشت 

افزایش  و   ) Endogenous(  درونزاد   هاي اکسیدانی آنت    یا 

 ارتباط   در   هاي مزمن یماري ب   از   بسیاري ها است.  آن   از   استفاده 

، ROS آسیب  از  منظور جلوگیري . به است  اکسیداتیو  استرس  با 

 و قوي  اکسیدان ی آنت  هاي یستم س   زنده،  موجودات  بدن  در 

  .) Mozdastan et al., 2015(  دارد  وجود  ايیچیده پ 

تمام که  هستند ترکیباتی  جز  فنلی ترکیبات   گیاهان  در 

 ترکیبات دارند. این  وجود   ...غالت و  ها، سبزي جات، میوه  شامل 

بر  بالغ   طبیعی به طورهستند.   گیاهان ثانویه هايجزو متابولیت 

قبیل  تأثیرهایی  با  مختلف فنلی  ترکیب  8000  در دخالت  از 

 دخیل  و  گیاه  دفاعی  نیسم مکا در   دخیل  سلولی،  دیواره  ساخت 

 گیاه وجود در  مزه،  و  طعم  عطر،  رنگ،  مانند  خصوصیات میوه  در 

شاخص به  فنلی  ترکیبات همچنین  دارد.  براي  هایی عنوان 

رشد در  فیزیولوژیکی  مراحل   گرفته نظر در  نیز  میوه طول 

  . )Khazaee et al., 2011( شوند می 

هستند    ی اه ی گ   ی ع ی از مواد طب   ی گروه بزرگ   ی فنل   بات ی ترک 

فالونوئ  شامل  آنتوس تانن   دها، یکه  و  در    ها ن یان یها  که  است 

گ   ي هاقسمت  ا شوندی م   افت ی   اه ی مختلف  ن   ن ی .  منافع    ز یمواد 

غذا   ي نهی زم   در   ی توجه قابل  و    ي داروساز  ، ی م ی ش   ، یی مواد 

به ط   ی پزشک  توجه  اثرات مطلوب    ي اگسترده   ف ی با   ی ست ی ز از 

.  ) Jamshidi et al., 2010(  دارند   ی دان یاکس ی ازجمله خواص آنت 

مکان   ی فنل   بات ی ترک  کردن   ي متعدد  ي هاسم ی با  جاروب  مثل 

ه   ي هاکال یراد  دادن  اکس   دروژن،یآزاد،  کردن    ژنیخاموش 

  دازیپراکس   ي هام ی آنز   ي عنوان سوبستراقرار گرفتن به   ا ی و    یی کتا ی 

 ;Fu et al., 2018(   کنند ی م   فا ی خود را ا   ی دان ی اکس ی نقش آنت 

He and Zhu, 2008 (  . داراي  فالونوئیدها   و   فنلی   ترکیبات  

  به دام  اکسیدانی، ی آنت   خاصیت   مانند   متعددي   خواص بیولوژیکی 

 del(  باشند ی م   ضدالتهاب   خاصیت   و   آزاد   ي هاکال یراد   انداختن 

Bano et al., 2003 ( .   یراین ترکیبات باعث جلوگیري یا به تأخ  

  يها مولکول   یگر و د   ها ی اکسیداتیو در چرب   هاي یب انداختن آس 

کرونر قلب  هاي یماري ب  مهم شده و از به وجود آمدن سرطان و 

م  -Hossain et al., 2017; Kris(   کنند ی جلوگیري 

Etherton et al., 2002 ( .   در پژوهشی بر روي بذور انبه قدرت

هاي  زنی و تولید نهال هم در بذور برداشت شده از میوه جوانه 

میوه  و  رسید بالغ  و  بلوغ  مرحله  از  قبل  داشت  گی  هاي  وجود 

 )Abbasi and Heidari, 2010(.  

  ن یتر ارزش با توجه به اینکه انبه از لحاظ اقتصادي یکی از با  

هاي مناطق جنوب ایران است و بر اساس آمارنامه وزارت  میوه 

سال   در  کشور  در  انبه  تولید  میزان  کشاورزي،  ،  1380جهاد 

سال    12928 در  و  است   21143برابر    1384تن  بوده   تن 

 )Anonymous., 2015b(    همچنین گروه   ی فنل   بات ی ترک و 

طب   ی بزرگ  مواد  فالونوئ   ی اه یگ   ی ع ی از  شامل  که    دها،یهستند 

آنتوس تانن  و  قسمت   ها ن یان یها  در  که  گ   ي هااست   اه ی مختلف 

مواد    ي نهی زم   در   ی توجه منافع قابل   ز ی مواد ن   ن ی . ا شوند یم   افت ی 

  ياگسترده   ف یبا توجه به ط   ی و پزشک   ي داروساز  ، ی م ی ش   ، یی غذا 

مطلوب   اثرات  آنت   ی ست ی ز از  خواص   دارند   ی دان ی اکس یازجمله 

 )Jamshidi et al., 2010(  مقایسه تحقیق  این  از  هدف   .

بهترین  هاپ یژنوت  تعیین  و  منطقه  چندین  از  انبه  مختلف  ي 

خواص   نظر  از  انبه  و دان ی اکس ی آنت ژنوتیپ  فنلی  ترکیبات  ی، 

  فالونوئیدي بوده است.

  ها واد و روش م 

  گیاهی   د موا 

باغ مناطق مختلف جنوب    8ژنوتیپ مختلف انبه از    29  تعداد 

جمله   از  ایران  عنبرآباد،  ها شهرستان کشور  فاریاب،  جیرفت،  ي 

  و براي هر ژنوتیپ سه درخت   1395منوجان و رودان در اوایل اسفند  

ی،  الکل   درو ی ه پس از گرفتن عصاره    ) و 1ي (جدول  آور جمع (میوه)  

تعی به  و  مقایسه  میزان  منظور  باالترین  ی،  دان ی اکس ی آنت خواص  ین 

ي  فناور ست ی ز پژوهشکده    آزمایشگاه   ترکیبات فنلی و فالونوئیدي در 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.   1396  سال   در   زابل   دانشگاه   کشاورزي 
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  هاي انبه ي ژنوتیپ آور جمع اسامی و محل    - 1جدول  

Table 1. Names and place of collecting mango genotypes 

  نام فارسی 
Persian 
Name 

عالمت  

  اختصاري 
Symbol 

  موقعیت منطقه 
Location of the 

area  

طول  

  جغرافیایی 
Longitude  

عرض  

  جغرافیایی 
latitude  

ارتفاع از سطح  

  دریا (متر) 
Altitude (m)  

میانگین بارندگی  

  متر) (میلی 
Average 

rainfall (mm)  

متوسط دماي روزانه  

  گراد) ی سانت (درجه  
Average daily 

temperature (C°) 
  Jirof 57° 44' 28° 40'  685  190  25-26  جیرفت  HELOV هلو 

  Jirof 57° 44' 28° 40' 685  190  25-26  رفت ی ج  NARGIL نارگیل 

  Jirof 57° 44' 28° 40' 685  190  24-25  رفت ی ج  Kn خنیزي 

  Hishin 57° 25' 28° 40' 1320  230  24-25  هیشین  Khh خلو 

  Hishin 57° 25' 28° 40' 1320  230  24-25  ن ی ش ی ه  SHAHANI1 1  شاهانی 

  Hishin 57° 25' 28° 40' 1320  230  24-25  ن ی ش ی ه  SHAHANI2 2  شاهانی 

  Anbarabad 57° 36' 27° 34' 640  180  27  عنبرآباد  KILOO کیلو 

  Anbarabad 57° 36' 27° 34' 640  180  27عنبرآباد   Mk کریم   مش 

  Anbarabad 57° 36' 27° 34' 640  180  27عنبرآباد   ANONYM بینام 

  Manojan 57° 44' 27° 24' 340  180  26  منوجان  NABATI1 1  نباتی 

  Manojan 57° 44' 27° 24' 340  180  26منوجان   NABATI2 2  نباتی 

  Manojan 57° 30' 27° 24' 340  180  26منوجان   Podney اي پودنه 

  Manojan 57° 30' 27° 24' 340  180  26منوجان   ARBABI اربابی 

  Manojan 57° 30' 27° 24' 340  180  26منوجان   DOGHOLOO دوقلو 

  Dehkahan 57° 17' 27° 19' 460  170  26-27  دهکهان  ANONYM1 1  بینام 

  Dehkahan 57° 17' 27° 19' 460  170  26-27دهکهان   HAJI غالم   حاجی 

  Dehkahan 57° 17' 27° 19' 460  170  26-27دهکهان   KHIYAR2 2  خیار 

  Dehkahan 57° 17' 27° 19' 460  170  26-27دهکهان   KHIYAR1 1  خیار 

  Rodan 57° 11' 27° 27' 195  250  27-28  رودان  MIKHAKI2 2  میخکی 

  Rodan 57° 11' 27° 27' 195  250  27-28رودان   MIKHAKI1 1  میخکی 

  Rodan 57° 11' 27° 27' 195  250  27-28رودان   CHARAk چارك 

  Rodan 57° 11' 27° 27' 195  250  27-28ان  رود  Kharvst خاروست 

  Rodan 57° 11' 27° 27' 195  250  27-28رودان   ZAPAK زاپاك 

  Fariab 57° 25' 27° 38' 500  250  26  فاریاب  MAJLESI1 1  مجلسی 

  Fariab 57° 25' 27° 38' 500  250  26  اب ی فار  MAJLESI2 2  مجلسی 

  Fariab 57° 25' 27° 38' 500  250  26  اب ی فار  ZARAK زرك 

  Bolok 57° 40' 27° 52' 650  160  27  بلوك  GOL گل   انبه 

  Bolok 57° 40' 27° 52' 650  160  27بلوك   Khb خلو 

  Bolok 57° 40' 27° 52' 650  160  27بلوك   ANONYM2 2  بینام 

  

  اکسیدانی ارزیابی فنل، فالونوئید و خواص آنتی 

 ی الکل   یدرو ه روش تهیه عصاره  

در سایه و در مجاورت    شده خشک گرم برگ    10مقدار  

و  آلمان)  کشور   A11 basicمدل  IKA شرکت (   اب ی آس هوا،  

در   ( ی س   100سپس  محلول  و    70سی  الکل    30قسمت 

ساعت در دماي    48قسمت آب مقطر) خیسانده و به مدت  

شیکر   روي  بر  و  -SKIRمدل     UniEquip(شرکت اتاق 

601L    (تکان داده شد. پس از طی شدن زمان  کشور آلمان

عصاره نظر   رد مو  از  ،  کمتر  دماي  در  حالل  سپس  صاف،  ها 

°C40    شرکت) روتاري  دستگاه  آزم توسط  مدل    ا پارس 

RO02    کشور ایران) تبخیر و باقیمانده بعد از خشک شدن

انجام   حرارت  یش آزما براي  درجه  با  یخچال  در    C  4°ها 

جهت   سپس  و  و  گ اندازه نگهداري  کل  فنل  مقدار  یري 

سی متانول  ی س   1در عصاره در  رم پو گ یلی م   100فالونوئید،  

  . ) Chang et al., 2002( حل شد  

  فنل کل 

  به   و   سائیده   درصد   95  اتانول   تر ی ل ی ل ی م   5  در   هوایی   اندام   گرم   0/ 1

  و   کل   فنلی   ترکیبات   سنجش منظور  به   تاریکی   در   ساعت   24- 72  مدت 

  Eppendrof(شرکت    وژ ی ف ی سانتر   از   پس .  شدند   ي دار نگه   کل   فالونوئید 

به   5810Rمدل   آلمان)    یک   رویی،   محلول   تر ی ل ی ل ی م   یک   کشور 

  به   محلول   حجم   مقطر،   آب   با   و   گردید   اضافه   درصد   95  اتانول   تر ی ل ی ل ی م 

  درصد   50  فولین   معرف   تر ی ل ی ل ی م   0/ 5  سپس .  شد   رسانده   تر ی ل ی ل ی م   5

  مخلوط .  گردید   اضافه   آن   به   درصد   5  سدیم   کربنات   تر ی ل ی ل ی م   یک   و 

  جذب  سپس  و  شده  نگهداري  تاریکی   در  ساعت  یک   مدت  به   حاصل 

دستگاه اسپکتروفتومتر    ۀ ل ی وس به   نانومتر   725موج  طول   در   نمونه   هر 

  با   و   شد   کشور امریکا) خوانده   LUV-300مدل    Labnika(شرکت  

  غلظت   )، Aبخش    1شکل (   د ی اس   گالیک   استاندارد   منحنی   از   استفاده 

.  گردید  محاسبه   وزن تر   گرم   در  گرم ی ل ی م   برحسب   کل  فنلی  ترکیبات 

و    250  ، 100  ، 50  ، 0  ي ها غلظت   در   کل   فنل   استاندارد   منحنی   رسم 

  ). Meda et al., 2005(   گرفت   صورت   لیتر   در   گرم ی ل ی م   350
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  فالونوئید کل 

  یتر از هر عصاره ل   یکرو م   500براي سنجش میزان فالونوئید کل، به  

یتر محلول آلومینیوم کلراید  ل   یکرو م   100)،  % 80لیتر متانول ( میلی   1/ 5

  2/ 8موالر و    1یتر محلول استات پتاسیم  ل   یکرو م   100د)،  درص   10( 

دقیقه    40لیتر آب مقطر اضافه شد. جذب مخلوط بعد از گذشت  میلی 

اسپکتروفتومتر    ۀ ل ی وس به نانومتر    415  موج طول در   (شرکت  دستگاه 

Labnika    مدلLUV-300   گیري  کشور امریکا) نسبت به بالنک اندازه

ترکی  تمام  بالنک حاوي  بجاي  گردید.  اما  بود  باال  در  بات ذکر شده 

متا  حجم  همان  آن    % 80نول  عصاره،  رسم    شده اضافه به  براي  بود. 

). میزان  Bبخش    1شکل  شد ( منحنی استاندارد از کوئرستین استفاده  

گرم معادل کوئرستین بر گرم  ها بر اساس میلی فالونوئید کل عصاره 

  . ) Chang et al., 2002( وزن خشک گیاه گزارش شد  

  
  د یفنل و فالونوئ ریمقاد يریگجهت اندازه به ترتیب  نیو کوئرست  دیاس کیمنحنی استاندارد گال -1شکل 

Figure 1- Standard curves of gallic acid and quercetin to measure phenol and flavonoid levels, respectively 
  

یا    اندازيدامبه   توانایی  میزان  ارزیابی رادیکال 

  اکسیدانیی آنت خواص شسنج

تعیین    براى   هیدرازیل   پیکریل   فنیل   دى   پایدار   رادیکال 

  عصاره  از  رفت. ابتدا  کار   به  آزاد  رادیکال  ي انداز دام به  فعالیت 

و سپس    حل   متانول  سی سی   25 در   نموده   وزن   گرم میلی  40

یتر برداشته  ل   یکرو م   64و    32،  16از این محلول سه غلظت  

با   سی  ی س   4ه حجم  میلی مول) ب   0/ 1(با غلظت    DPPHو 

داده    قرار   مدت یک ساعت   به   اتاق   دماي   در   سپس   رسانده و 

.  شد   انجام   نانومتر   517  طول موج   با   را   نوري   جذب   نهایت   و 

م شاهد (   مثبت   کنترل   جهت    اسید   اسکوربیک   از   توان ی ) 

  ). Ebrahimzadeh et al., 2008کرد (   استفاده 

� =
�� − ��
��

∗ 100 

F  رادیکال    يانداز دام به  قدار= مDPPH  

  bA   جذب بالنک =  

  sA   جذب نمونه یا استاندارد =  

  هاداده  لیتحل و ه یتجز

از   منظور به  آماري    Statistix 10  افزار نرم  محاسبات 

 )Statistix, 2013 (   مقایسه شد.   با  ها میانگین  استفاده 

تفاوت   از  استفاده    5   سطح  در   ) LSD( دار  ی معن حداقل 

انج  همچنین درصد  و   Excel از  ها شکل  رسم  براي  ام 

  .شد  استفاده 

 

  نتایج  

  د یفنل تام و فالونوئ

  هاي ژنوتیپ   فنل   میزان   که   داد   نشان   ها داده   تجزیه   از   حاصل   نتایج 

  عصاره  گرم   در   گرم میلی  11/ 23تا   0/ 11محدوده  در  انبه که  مختلف 

خشک    عصاره   گرم   در   گرم میلی   5/ 41میانگین    و   ی الکل   درو ی ه خشک  

  گرم میلی   176/ 95تا   17/ 9محدوده    در  فالونوئید  و   بوده   ی الکل   درو ی ه 

  گرم   در   گرم میلی   57/ 57میانگین    ی و الکل   درو ی ه خشک    عصاره   گرم   در 

و    2شماره   جداول ( دار  معنی   درصد  یک  سطح  در  بوده  خشک   عصاره 

آوري انبه نیز بر میزان فنل و  و همچنین مشخص شد منطقه جمع )  5

  ).  3دند (جدول  فالونوئید مختلف بو 

عصاره    در گرمگرم  میلی  65/176بیشترین میزان فالونوئید (

ی) به  الکل  درویهعصاره    گرمدر  گرم  میلی  15/122ی و  الکل  درویه

ژنوتیپ به  متعلق  (جدول  ترتیب  بود  خنیزي  و  هلو  ).  7هاي 

) فنل  میزان  گرم  میلی  664/10و    232/11بیشترین  در  گرم 

ترتالکل  درویهعصاره   به  متعلق  ی)  ژنوتیپیب  و  به  زاپاك  هاي 

ها،  آوري انبه). بر اساس منطقه محل جمع7خنیزي بود (جدول 

گرم در گرم  میلی 126/65و   679/76الونوئید (بیشترین میزان ف

هاي انبه منطقه  متعلق به ژنوتیپ بیبه ترتی) الکل درویهعصاره 

و    4783/6). بیشترین میزان فنل (6جیرفت و رودان بود (جدول  

گرمگرم  میلی  4534/6 تر  در  به   وزن  متعلق  ترتیب  به  برگ) 

  ).  6هاي انبه منطقه رودان و منوجان بود (جدول  ژنوتیپ
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  آزاد   هاي رادیکال  ياندازدامبه  توانایی  میزان  ارزیابی

  هاي رادیکال   اندازي دام به   توانایی  میزان   ارزیابی  از   حاصل  نتایج 

  55/ 45تا    12/ 66دوده  که در مح   گیاه انبه   الکلی   هیدرو   عصاره   آزاد 

  گرم  در  گرم میلی   41/ 43میانگین    خشک و   عصاره   گرم   در  گرم میلی 

  مورد  هاي عصاره   مختلف   هاي خشک بوده به همراه غلظت   عصاره 

  <0/ 01(   بود   دار آوري معنی منطقه جمع  ر ی تأثو همچنین    استفاده 

p )   که   داد  نشان  LSD  تعقیبی   آزمون).  4و    3  شماره   جداول ) 

خواص  رین  بیشت  ( دان ی اکسی آنت میزان    50/ 873و     55/ 240ی 

ژنوتیپ یلی م   در   میکروگرم  به  متعلق  ترتیب  به  و  لیتر)  هلو  هاي 

بود  خواص  7جدول  (   خاروست  میزان  بیشترین  همچنین   .(

( دان ی اکس ی آنت  میلی   42/ 673و    43/ 144ی  در  به  میکروگرم  لیتر) 

ژنوتیپ  به  متعلق  جی ترتیب  و  رودان  منطقه  انبه  بودهاي    رفت 

  غلظت،   مؤثرترین   عصاره،   مختلف   هاي ظت غل   بین  ). در 6جدول  ( 

  16  غلظت،   ترین   اثر   کم  و   تری ل   کرو ی م   در   میکروگرم   64  غلظت 

  فعالیت  عصاره،   غلظت  افزایش   با   و   بود  لیتر   میکرو   در   میکروگرم 

 . ) 8جدول  (   است   شده   تر بیش   نیز   ها عصاره   اکسیدانی آنتی 

  آوريي انبه بر اساس محل جمعهاپ یژنوتفالونوئید  تجزیه واریانس فنل و  -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of phenol and flavonoids of mango genotypes based on collecting Site 

  درجه آزادي      Mean of squaresمیانگین مربعات 
df 

  منابع تغییرات 
S.O.V  فنلPhenol  فالونوئیدFlavonoid 

 Collecting city يآورجمعشهرستان محل   4  5326.33**  37.3042**

 Errorخطا   82  902.35  7.7739

 Totalکل   86    

 %C.Vضریب تغییرات     7.36  8.54

ns، *  01/0و  05/0دار در سطح احتمال دار و معنی** به ترتیب به مفهوم غیر معنیو  

ns, * and ** are non-significant, significant at 0.05 and 0.01 probability, respectively. 

  

  آوريي انبه  بر اساس شهرستان محل جمعهاپ یژنوتی دانیاکسیآنتتجزیه واریانس خواص  -3جدول 

Table 3- Analysis of variance of antioxidant properties of mango genotypes based on collecting city 
  درجه آزادي      Mean of squaresمیانگین مربعات 

 df 
  منابع تغییرات 

 S.O.V اکسیدانی  خواص آنتیAntioxidant properties 
 collecting city يآورجمعشهرستان محل   4  164.662**

 Errorخطا   256  66.000

 Totalکل   260  

 %C.Vضریب تغییرات     6.22

ns، *  01/0و  05/0طح احتمال دار در سدار و معنی** به ترتیب به مفهوم غیر معنیو  

ns, * and ** are non-significant, significant at 0.05 and 0.01 probability, respectively. 

 
  ي انبه  بر اساس ژنوتیپهاپ یژنوتی دانیاکسیآنتتجزیه واریانس خواص   -4 جدول

Table 4- Analysis of variance of antioxidant properties of mango genotypes based on genotype 

  میانگین مربعات 
 Mean of squares    

  درجه آزادي 
 df 

  منابع تغییرات 
 S.O.V 

 Genotypeژنوتیپ  28 **425.296

 Errorخطا  232 24.338

 Totalکل  260 

 %C.Vضریب تغییرات    8.86

ns، *  01/0و  05/0دار در سطح احتمال دار و معنی** به ترتیب به مفهوم غیر معنیو  

ns, * and ** are non-significant, significant at 0.05 and 0.01 probability, respectively. 

  

  ي انبه  بر اساس ژنوتیپ هاپ یژنوتتجزیه واریانس  فنل و فالونوئید   -5 جدول

Table 5- Analysis of Phenol and Flavonoid Variance of Mango Genotypes Based on Genotype  

  درجه آزادي      Mean of squaresمیانگین مربعات 
 df 

  منابع تغییرات 
 S.O.V  فنلPhenol  فالونوئیدFlavonoid 

 Genotypeژنوتیپ   28  3401.43**  28.0127**

 Errorخطا   58  1.00  0.04

 Totalکل   86    

 %C.Vضریب تغییرات     8.94  10.44

ns، *  01/0و   05/0 دار در سطح احتمالدار و معنی** به ترتیب به مفهوم غیر معنیو  

ns, * and ** are non-significant, significant at 0.05 and 0.01 probability, respectively. 
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  ي انبه  بر اساس شهر هاپیژنوتمقایسه میانگین صفات فیتوشیمیایی  -6جدول 

Table 6- Comparison of the average phytochemical traits of Mango genotypes based on the city 

 Phenolفنل  Flavonoidفالونوئید   Antioxidant propertiesی دانیاکسیآنتخواص  Cityشهر 

  Jiroft 42.673a  76.679a  4.3956bcجیرفت 

  Fariab 38.210b  38.733b  2.6766c فاریاب

  Anbarabad 39.447ab 56.112ab  6.3338ab عنبرآباد

  Amanojan 41.0ab  41.04b  6.4534aمنوجان 

  Rodan 43.144a  65.126a  6.4783aرودان 

  دار ندارند. اختالف معنی %5در سطح احتمال   داریدر آزمون حداقل تفاوت معن  نیهاي با حروف مشابه التمیانگین 

Mean values with the same Latin letters were not significantly different in the minimum difference test at 5% probability level.  

  

  هاي مختلف انبه ژنوتیپ بر اساسي انبه  هاپیژنوتمقایسه میانگین صفات فیتوشیمیایی  -7 جدول

Table 7- Comparison of average of phytochemical traits of mango genotypes based on different mango genotypes  

  ژنوتیپ 

 Genotype 

  پ یژنوت

 Genotype  

  یدانیاکسیآنتخواص 

 Antioxidant properties 

  فالونوئید 

 Flavonoid  

  فنل 

 Phenol 
  HELOV 55.240a  176.65a 8.645e هلو

  NARGIL 50.21bc  44.150n 3.653mn نارگیل

  Kn 48.035bcde  122.15b 10.66b  خنیزي

  Khh 49.127bcd  85.40d 0.1106r خلو

  SHAHANI1 34.716mno  103.15c 5.207j 1شاهانی 

  SHAHANI2 40.393ijkl 85.278d 2.5919o 2شاهانی 

  KILOO 33.624no  60.528i 9.4529d کیلو 

 Mk 37.336klmn  46.778m 7.0762f  مش کریم

  ANONYM 47.380bcdef  61.028i 2.4723o  بینام

  NABATI1 43.231fghij  35.40q 4.2810l 1نباتی 

  NABATI2 43.886efjhi  42.278o 9.6173cd 2نباتی 

  Podney 42.358ghij  58.150j 9.6472cd  ايپودنه

  ARBABI 37.555klmn  52.028l 6.6129g  اربابی 

  DOGHOLOO 40.393ijkl  31.150r 1.9492p  دوقلو

  ANONYM1 39.083jklm  31.650r 6.0897h 1بینام 

  HAJI 45.197defgh  21.650t 9.9163c حاجی غالم 

  KHIYAR2 46.070cdefg  41.60o 4.7593k 2خیار 

  KHIYAR1 31.223op  55.40k 5.2078j 1خیار 

  MIKHAKI2 46.507bcdefgh  37.40p 3.8027m 2میخکی 

  MIKHAKI1 44.760defghi 71.65g 4.6996k 1میخکی 

  CHARAk 28.603p  74.528f 5.5815i چارك

  Kharvst 50.873ab  64.150h 7.0762f خاروست

  ZAPAK 44.978defgh  77.90e 11.232a زاپاك

  MAJLESI1 34.061no  36.650pq 2.4723o 1مجلسی 

  MAJLESI2 46.288cdefg  37.90p 3.4141n 2مجلسی 

  ZARAK 34.279no  41.650o 2.1435p زرك

  GOL 28.603p  28.278s 3.6084mn انبه گل 

  Khb 36.463lmn  27.150s 3.5635mn خلو

  ANONYM2 41.266hijk  17.90u 1.5157q 2بینام 

  دار ندارند. اختالف معنی %5در سطح احتمال   داریدر آزمون حداقل تفاوت معن  نیهاي با حروف مشابه التمیانگین 

Mean values with the same Latin letters were not significantly different in the minimum difference test at 5% probability level.  

  

  ی انبهاهی مختلف عصاره گ يهاعصاره و غلظت ی دانیاکسیآنت تیفعال یابیارز -8 جدول

Table 8- Evaluation of antioxidant activity of various extracts and concentrations of Mango extract 
DPPH  16  32  64  

MS  38.789c  41.440b  44.090a 

  دار ندارند. اختالف معنی %5در سطح احتمال   داریدر آزمون حداقل تفاوت معن  نیهاي با حروف مشابه التمیانگین 

Mean values with the same Latin letters were not significantly different in the minimum difference test at 5% probability level.  
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 بحث

فالونو میزان  بیشترین  که  داد  نشان  تحقیق  این  ئید  نتایج 

-میلی  15/122ی و  الکل  دروی هعصاره    در گرمگرم  میلی  65/176(

هاي  ی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپالکل  درویهعصاره    در گرمرم  گ

و   (هلو  فنل  میزان  بیشترین  بود.    664/10و    232/11خنیزي 

گرمگرم  میلی به الکل  درویهعصاره    در  متعلق  ترتیب  به  ی) 

بیژنوتیپ بود.  خنیزي  و  زاپاك  خواص  هاي  میزان  شترین 

لیتر) به  یلیم  در میکروگرم  873/50و   240/55ی (دانیاکسیآنت

س منطقه  هاي هلو و خاروست بود. بر اسا ترتیب متعلق به ژنوتیپ

جمع انبهمحل  (آوري  فالونوئید  میزان  بیشترین  و    679/76ها، 

ی) به نرنیب متعلق  الکل  درویهعصاره   در گرمگرم  میلی  126/65

هاي انبه منطقه جیرفت و رودان بود. بیشترین میزان  به ژنوتیپ

به ترتیب    )تر برگوزن    در گرمگرم  میلی  4534/6و  4783/6فنل (

هاي انبه منطقه رودان و منوجان بود. بیشترین  متعلق به ژنوتیپ

میکروگرم در    673/42و    43/ 144ی (دانیاکسی آنتمیزان خواص  

ي انبه منطقه رودان و  هالیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپمیلی

  غلظت،   مؤثرترین  عصاره،  مختلف  هايغلظت  بین  جیرفت بود. در

  لیتر بود.میلی  در  میکروگرم  64  غلظت

همکاران   و  میزان    )Ghasemi et al., 2009(قاسمی 

گرم کوئرستین در گرم  یلیم  3/0فالونوئید پوست رقم ساتسوما را  

میزان فنل تام   )Jang et al., 2010(عصاره؛ جانگ و همکاران  

گرم در گرم عصاره، گرنستین و همکاران  یلیم  214/0را در پوملو  

)Gorinstein et al., 2001(    محتواي فنلی ارقام لمون، پرتقال

ترتیب  یپگرو   به  را  گرم  یلیم  6/1و    1/ 8،  9/1فروت  در  گرم 

 ,.Fatahi moghadam et alهمکاران (عصاره؛ فتاحی مقدم و  

در  )2011 برخی  قی تحقی  نیز  ارزیابی    ترکیبات  جهت 

تام   رقم  شش  میوه  پوست  اکسیدانییآنت فنل  میزان  مرکبات، 

(ارقا (تامسون  ()،  0/ 49(  یاورزس)،  3/0م    ینال سانگ)،  37/0مورو 

گرم در گرم عصاره) و  یلیم)  43/0(  یچپ) و  13/0تاراکو ()،  19/0(

میزان    )Hemmati et al., 2015(ی  گزارشدر   بیشترین  نیز 

گرم در گرم عصاره) در پایه یوزو و کمترین  یلیم  24/0ئید (فالونو

و همچنین در   آمدبه دست  ) در پایه شل محله  115/0میزان (

 از  را بیشتر  پوست  فنلی  ترکیبات  میزانموردمطالعه    تمام ارقام

  میوه گزارش دادند.    گوشت

از    ضمناً فنل  میزان  حاضر  تحقیق  با    23/11تا    11/0در 

  57/57با میانگین    95/176تا    9/17الونوئید از  و ف  41/5میانگین  

نتیجه گرفت محتواي فنل و    توانیمگرم در گرم بود که  میلی

از   شتریبفالونوئیدي برگ گیاه انبه استفاده شده در این تحقیق  

ا  شدهارائهنتایج   گیاهان  سایر  مورد  طبق  در  همچنین  ست 

موادهااستفاده  از  متفاوت  جهت  اکسیدانیی آنت  ي    و   درمان  که 

  افزایش  شرایین، جهت  تصلب  و  سرطانی  هايیماري ب  از  پیشگیري

  هاي یپس چ  نگهداري  جهت  ،هاروغن   و  هایچرب  انبارمانی

ي هدر  جابه توان  ی م  ).Rehman, 2003(بوده    غیره  و  زمینییب س

  هاآناکسیدانی  یآنتها گیاه انبه از مواد  دادن و دور ریختن برگ

ي جانبی نیز به کار  هااستفاده ن، جهت  عالوه بر پیشگیري و درما

  برد. 

فالونوئیدي  ا مطالعهدر      و  فنلی  ترکیبات  نعناع  عصاره  ي 

 Kanatt(ی خوبی داشته است  دانیاکسیآنتباالیی دارد و فعالیت  

et al., 2007(  یت باالي آنتیو همچنین عصاره رزماري فعال -

 Elmastaş(کسیدانی با محتواي فنلی گیاه رابطه مستقیم دارد  ا

et al., 2006(    عصاره متانولی چند گیاه بومی مازندران ارتباط

فعالیت   بین  گیاه  دانیاکسیآنتمناسبی  فنلی  پلی  ترکیبات  و  ی 

هاي آبی، الکلی  . عصاره)Jamshidi et al., 2010(وجود داشت  

هیضه علف  اتري  باال    و  فالونوئیدي  و  فنلی  میزان  داراي 

)Shariatifar et al., 2006(  اثر    و داراي  دلیل  همین  به 

. در پژوهشی ترکیبات فنلی حاصل از  استی خوبی  دانیاکسیآنت

- پوست درختان راش، ممرز و صنوبر در صنعت داروسازي هم به

. در تحقیقی بر میزان فنل و )Fazli et al., 2013(رود  کار می

ی پوست درختان راش، ممرز  دانیاکسی آنتفالونوئید تام و فعالیت  

،  محققان به این نتیجه رسیدند که میزان فنل و فالونوئید  و صنوبر

در پوست درخت ممرز بیشترین و در راش کمترین مقدار بوده  

دي    هاي آزادرادیکال  يانداز دام به است و همچنین نتایج آزمون  

درصد در   50فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داد که غلظت مهار  

میکروگرم بر     3/86ان  عصاره استونی پوست درخت صنوبر با میز

 ,.Fazli et al(لیتر بیشتر از درخت راش و ممرز بوده است  میلی

ترکیبات  )2013 میزان  و  متانولی  فنل .   فالونوئیدي عصاره  و  ی 

صخره روناس  گیاه  هوایی  عصاره  اندام  به  نسبت  دي  زي  هاي 

استاتی   اتیل  و   Salhe Abadi and(  بود  شتریبکلرومتانی 

Mehraban Sang Atash, 2015(  .یتام فنل  يمحتوا  یبا بررس  

فالونوئ که   مشخص شد  Nepeta pogonoserma  اهیگ  يد یو 

گیاه حاوي ترکیبات فنلی بیشتري به نسبت ترکیبات فالونوئیدي  

گونه سایر  مقایسه  در  پونهو  آن هاي  فنلی  ترکیبات  مقدار  سا 

بود  مراتببه .  )Khalighi - Sigaroodi et al., 2013(  باالتر 

صاره برگ گیاه علف مار با داشتن بیشترین محتوي فالونوئیدي  ع

یوه و ساقه، بیشترین میزان درصد  هاي مو فنلی در بین عصاره

آنتی داشته  فعالیت  را  .  )Rashedi et al., 2015(اکسیدانی 

 ,.Yeganeh Teimori et al(همچنین در تحقیقی گزارش شده  

اه مرزه و رازیانه در  که بیشترین میزان فنل کل در دو گی  )2012

  اندام برگ بود.  

هیدروژن    نگرفتبا    را  DPPHترکیباتى که رنگ رادیکال آزاد  

  تیباقابل  یکنند، ترکیبات  یا الکترون از رنگ ارغوانى به زرد تبدیل

 رادیکال پایدار  ياندازدام بهبر این اساس مدل  .  اند یدانیاکسیآنت

DPPH  توانایى    براى در    يانداز دامبهارزیابى  آزاد  رادیکال 

مي  هانمونه  استفاده  ).  Lee et al., 2003(  شودی گوناگون 
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راد  يریگاندازه  مهار  روش  DPPH آزاد  ي هاکال یمیزان    ي هااز 

  باالست  يریتکرارپذ  تیصرفه باقابلبهمعتبر، دقیق، آسان و مقرون 

در شرایط    گیاهى  يهاعصاره   یدانیاکسیکه در بررسى فعالیت آنت

  ). Singh and Singh, 2008(  رودیکار م  به  آزمایشگاهى

فعالیت    شدهگزارش  خاصیت  دانیاکسیآنتکه  با  ی 

 Amzad Hossain and(ی دارد  مثبتهمبستگی    یکروبیضدم

Shah, 2015; Mirzaei et al., 2011(    خاصیت  اصوالً  و

زیاد کل  ترکیبات فنل  ها با افزایش غلظت  عصاره ی  دانیاکسیآنت

تعداد   )Fazli et al., 2013(  شده به  بستگی  توانایی  این   و 

گروه   یکیآرومات  يهاحلقه ماهیت  جاشونده  جابه   يهاو 

دارد غلظت   کهي طور به  هیدروکسیل  ترکیبات    يهادر  بیشتر، 

تعداد گروهی  فنل افزایش  دربه سبب  موجود    هاى هیدروکسیل 

آزاد و به  ي  هاکال یمحیط واکنش، احتمال انتقال هیدروژن به راد

 Baba and(  ابدیی م  آن قدرت مهارکنندگى عصاره افزایشدنبال  

Malik, 2015; Fazli et al., 2013(.  

د بر  که  تحقیقی  ودر  کریس  کوئرکوس  بلوط  گونۀ    و 

در   DPPH  آزاد  يهاکال یکوئرکوس روبور از نظر میزان مهار راد

انجام   يهاغلظت  افزایش  گردیده    مشخص  شدهگوناگون  با  که 

درصد    تریلیلیمیکروگرم در م  100-5/12  زغلظت عصاره متانلى ا

راد طور  آزاد  يهاکال یمهار  افزا  به  است   افتهیش یچشمگیرى 

)Rakić et al., 2007(    اتانلی عصاره  طرفی   Limoniumاز 

delicatulum    فعالیت میزان  (دانیاکسیآنتبیشترین   mgی 

gallic acid/g dry weight  177 آن متعاقب  و  داشته  را   (

)  بازدارندگی میکروبی  mm  16لیت میکروسکوپی (بیشترین فعا

. در تحقیق حاضر نتایج  )Medini et al., 2014(  نیز داشته است

  آزاد  هايرادیکال   اندازيدام به  توانایی  میزان  ارزیابی  از  حاصل

  و 45/55تا  12/ 66گیاه انبه که در محدوده  الکلی هیدرو عصاره

ک بوده و نشان داد  خش   عصاره  گرم  در  گرممیلی   43/41میانگین  

  .استی باالیی  دانیاکسیآنتکه انبه داراي خاصیت  

باال،    يهاب یترک  حاوي  گیاهانشده  گزارش  فالونوئیدي 

دارند    اکسیدانیآنتی  فعالیت  ;Rashedi et al., 2015( باالیی 

Sharma et al., 2012(   مار   علف  گیاه  برگ  عصاره  کهي طوربه  

  ي هاعصاره   بین  در  یفنل  و  ديفالونوئی  بیشترین محتوي  داشتن  با

ساقه،  میوه را    اکسیدانیی آنت  فعالیت  درصد  میزان  بیشترین  و 

تحقیق    )Rashedi et al., 2015(داشته   میزان    حاضردر  نیز 

ی برگی گیاه انبه باال بوده لذا  الکل  یدروهترکیبات فنلی عصاره  

  اکسیدانی باالیی داشتهیآنتاین انتظار هم خواهد بود که فعالیت  

 باشند. 

  گیرينتیجه

شد   مشخص  تحقیق  این  نتایج  اساس  منطقه  هاانبه بر  ي 

آنتی خواص  میزان  بیشترین  داراي  با  رودان  و  بوده  اکسیدانی 

آنتیافزایش غلظت   الکلی خاصیت  آنها  عصاره هیدرو  اکسیدانی 

می پیشنهاد  است.  بیشتر شده  از  نیز  منطقه    يهاانبهگردد که 

-برداري خاص از آنتیمچنین بهرهرودان جهت اصالح انبه و ه

هاي آنها  استفاده شود. اکسیدان
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Abstract 

Mango is one of the most important tropical fruits in the world. It has many phenolic compounds, 
flavonoids, and antioxidants. Therefore, 29 genotypes of native mangoes in different regions of in 
southern of Iran (Kerman and Hormozgan) were collected and evaluated based on the amount of 
antioxidant, phenolic and flavonoid compounds in the laboratory of Agricultural Biotechnology 
Research Institute, University of Zabol in 2017. The results of analysis of variance showed that 
different mango genotypes and mango collection regions were affected on phenol, flavonoids and 
antioxidant properties. The most amount of flavonoids (176.65 mg/g of hydro alcoholic extract and 
122.15 mg/g of hydro alcoholic extract) belonged to helov and Kn genotypes, respectively. The most 
phenol (11.232 and 10.664 mg/g of hydro alcoholic extract) belonged to Zapak and Kn genotypes. 
The most antioxidant properties (55.240 and 50.873 micrograms per milliliter) belonged to helov and 
kharvst genotypes, respectively. Based on the area where the mangoes were collected, the most 
amount of flavonoids (76.679 and 65.126 mg/g of hydro alcoholic extract) belonged to the mango 
genotypes of Jiroft and Rodan. The most phenol (6.4783 and 6.4534 mg/kg of fresh weight) belonged 
to Rodan and Manojan mango genotypes, respectively. The highest antioxidant properties (43.144 
and 42.667 μg/ml) belonged to Rodan and Jiroft mango genotypes, respectively. Among the different 
concentrations of the extract, the most effective concentration was 64 μg/ml. Overall, the results 
showed that Mangoes in Rodan and Jiroft area had the highest antioxidant properties and increased 
their antioxidant properties by increasing the concentration of hydro alcoholic extract. 
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