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چکیده
زرشکها ) )Berberis Spp.یکی از گیاهان دارویی هستند که قسمتهای مختلف آنها شامل ریشه ،برگ ،پوستت و میتو
از گذشتههای دور در ایران به عنوان دارو استفاد میشد است .عالو بر زرشتک بتیدانته ( )B.vulgarisکته بته رتور
صنعتی در کشورمان کشت میشود گونههای وحشتی دیرتری نظیتر زرشتک زرافشتانی ( )B.integerrimaو زالزالکتی
( )B.crataeginaنیز در نقاط مختلف کشورمان به صورت خودرو رشد میکنند .دسترسی به ارالعات علمی در رابطه با
ویژگیهای فیزیکی انواع زرشک جهت رراحی بهینه تجهیزات انبارداری ،حملونقل ،جداسازی ،فرآوری و بستهبندی آنهتا
ضروری به نظر میرسد .عالو بر این کسب ارالعات در مورد خصوصیات شیمیایی این گونتههتا نیتز متیتوانتد زمینته
کاربرد آنها را در صنایع غذایی و دارویی فراهم کند .لذا به منظور معرفی این گونتههتای بتومی در ایتن پتژوه

ختوا

فیزیکوشیمیایی دو گونه وحشی و گونه بیدانه مورد بررسی قرار گرفت .نتتای نشتان داد کته بتین رتو  ،ستطا جتانبی،
دانسیته تود  ،وزن هزاردانه و سرعت حد سه گونه اختتالف آمتاری معنتیداری وجتود داشتت .میتزان یربتی ،پتروت ین،
کربوهیدرات ،خاکستر و فیبرخام گونههای وحشی در مقایسه با زرشک بیدانه بیشتتر بتود کته دلیتل آن را متیتتوان بته
وجود هسته در گونههای وحشی نسبت داد .گونههای وحشی دارای اسیدیته بیشتر و  pHو قندهای احیاکنند پتایینتتری
بودند .پتاسیم ماد معدنی شاخص در هر سه گونته بتود .گونته زالزلکتی دارای بیشتترین مقتادیر آنتوستیانین (± 05/68
 )4864/530و بعد از آن به ترتیتب گونته زرافشتانی ( )996/80± 85/68و بتیدانته ( )265/98± 28/64قترار داشتتند .بتین
ترکیبات موجود در هسته دو گونه زرشک زرافشانی و زالزالکی نیز اختالف آماری معنیداری وجود داشت.
واژگان کلیدی :خوا

فیزیکی شیمیایی ،زرشک ،زرافشانی ،زالزالکی ،بیدانه
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مقدمه

گونه تقریبا سه برابتر عترض آن استت .میتو آن ستته

زرشتتکهتتا ) )Berberis. spp.گتترو بزرگتتی از

کشید به رو  88میلیمتر ،عرض  0تتا  9میلتیمتتر و

درختچههای خاردار همیشه سبز هستند که قسمتهتای

بیضوی میباشتد کته ابتتدا قرمتز ولتی بعتد ستیا رنت

مختلتتف آنهتتا شتتامل ریشتته ،بتترگ ،پوستتت و میتتو از

میشود .این گونه در قسمتهای مخلف ایتران از جملته

گذشتتتههتتای دور در ایتتران بتته عنتتوان دارو استتتفاد

تهتتتران ،گچستتتر ،البتتترز ،کتتترن ،رامیتتتان ،کنتتتدلوس،

ضتدتتب و

شهرستتتانک ،خراستتان ،قتتزوین ،رالقتتان ،فیروزکتتو  ،و

تنظیم ضربان قلب برای قسمتهای مختلف زرشک بیان

احتماال بیرجند در منار خن

و سلمآباد دید میشود.

شد استت .میتو ی زرشتک بته دلیتل دارا بتودن رنت

در کشورهای مجاور نیز در ترکیه ،ارمنستتان و جنتو

مناسب و رعم دلپذیر ،عتالو بتر استتفاد بته صتورت

ترکمنستان میروید .ایتن گونته بتا زرشتک زرافشتانی،

میو ی خشک ،در تهیهی فرآورد های غذایی مثتل ژلته،

دورگ تولیتتد متتیکنتتد (.)Integerrima×Cratagina

شربت ،مارماالد ،نکتار و لواشتک نیتز متیتوانتد متورد

گونه مذکور وحشی و دانهدار استت کته هماننتد زرشتک

استفاد قترار گیترد .امتروز بتا شتناخت متواد متثرر

زرافشانی برای تاز ختوری و در تهیته غتذاهای ستنتی

دارویی مانند بربرین ،زرشک کاربرد وسیعی در صنایع

استفاد میشود (آزادی .)8366

دارویی پیدا کرد استت (بالنتدری  .)8368تتاکنون 055

زرشک دارای ترکیبات زیست فعتا بتا ارترات درمتانی

گونه زرشک شناسایی شد است (آحریدت  ،)8988کته

میباشد و میتوان از آنها به رور گسترد ای در صنایع

از این بین یهار گونهB.integerrima, B.crataegina,

غذایی و دارویتی استتفاد کترد .شتا وردی و همکتاران

 B.vulgarisو  B.orthobotrysدر نقاط مختلف ایتران

( )2550نشان دادند که عصتار اتتانولی هستته زرشتک

میشد است .در رب ستنتی ایتران ختوا

به خصو

زرافشتتتانی باعت ت افتتتزای

خراسان یافت میشوند (آزادی .)8366

زرشک بیدانه ( )B.vulgarisدرختچتهای بته ارتفتاع 3
متر دارای میو قرمز بیضتی شتکل استت کته فقت

در

خاصتتتیت ضتتتدمیکروبی

سفالکستتتین و ستتتفتیزوگزیم بت تر روی بتتتاکتریهتتتای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی می شود .فتحتی

ایران و در عرضهتای جغرافیتایی 32/0تتا  34/0درجته

وهمکتتاران ( )2550گتتزار

شمالی به عنوان یک محصو اقتصادی مورد کشتت و

بیدانه ارترات مفیتدی بتر روی سیستتم قلبتی و عصتبی

کار قرار میگیرد (بالندری .)8368

دارد .همچنتتین ایتتن محققتتان پیشتتنهاد کردنتتد کتته میتتو

زرشک زرافشانی) (B.integerrimaگونهای از زرشک

زرشک می تواند در درمان فشار ختون بتاال و مشتکالت

وحشی و دانهدار است کته بته رتور ختودرو در منتار

عصبی نظیر تشن و صرع استفاد شود.

مختلف ایران از قبیل آذربایجان ،لرستان ،فارس ،تهران،

مطالعتتتتات زیتتتتادی در متتتتورد بررستتتتی ختتتتوا

گرگان و در خراستان در بجنتورد ،شتیروان ،استفراین،

فیزیکوشتتیمیایی میتتو هتتای مختلتتف از جملتته پستتته

قویان و کالت رشد متیکنتد .تغییترات موجتود در ایتن

(رضوی و همکاران )2550گیالس تر

(وارستاواس و

گونه حائز اهمیت زیادی است و واریتههتای مختلفتی را

همکاران  )2558و واریتههای پرتقا

دارد .این گونه در منطقه ایرانیکتا (آستیای صتغیر) نیتز

 )2550صورت گرفته است .والیتتی و همکتاران ()8395

پراکن

زیادی دارد .میو آن تخم مرغی شکل بته رنت

ارر محتوای رروبتی بر برخی خوا

قرمز تا ارغوانی است (بالندری و همکاران .)8368

ولرتتاری

زرشک زالزالکی ( )B.crataeginaدرختچهای با ستاقه

همکتتاران ( )2559ختتوا

یوبی ،ارتفاع  8متر گتاهی تتا  3متتر و رتو بترگ ایتن

کردنتتد کتته میتتو زرشتتک

بربری

(تاپوز و همکتاران
فیزیکتی بربتری

را متتورد بررستتی قتترار دادنتتد .اکبولتتت و
ولراری

تغذیتتهای و فیزیکوشتتیمیایی

را مورد بررسی قرار دادند .ایزکلی و
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همکتتتاران ( )2588ختتتوا
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فیزیکتتتی Berberis

 crataeginaخشک شد در آفتا را به عنتوان تتابعی

خواص فیزیکی
برای انداز گیری ابعاد ،شامل رو

( ،)Lعرض ( )Wو

از رروبت مورد بررسی قرار دادند .فالحتی و همکتاران

ضتتخامت ( )Tاز میکرومتتتر دیجیتتتالی متتد

( )8369ارر  4تاریخ برداشت را برشتاخصهتای کمتی و

 )digit-IP54, Chinaدارای دقت  5/558استتفاد شتد.

کیفی زرشک بیدانه مورد بررسی قرار دادند.

برای محاسبه میانرینهندسیقطر ( )Dgو ضریبکرویت

دسترسی به ارالعات علمتی در رابطته بتا ویژگتیهتای

میو ها ( )φاز فرمو های ارائه شتد توست محستنین

فیزیکتی انتواع زرشتک جهتت رراحتی بهینته تجهیتزات

( )8906به صورت ذیل استفاد شد.

انبارداری ،حملونقل ،بوجاری ،فرآوری و بستهبندی آن
ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینکته بخت
تتتوجهی از پوشتت

قابتل

گیتتاهی خراستتان و ستتایر نقتتاط

( QLR

][8

φ = Dg/L

][2

Dg= (LWT)1/3

کشتتورمان را گونتتههتتای مختلتتف زرشتتک بتته ختتود
اختصا

داد اند و تاکنون مطالعه جامعی در رابطه بتا

این گونههای وحشی صورت نررفته است ،لذا هدف ایتن
پژوه

بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی گونههای

سطا دانهها ( )Sبا استفاد از فرمو ارائه شد توس
مک کیب ( )8968به دست آمد:
S=πDg2

][3

متداو زرشک به منظور معرفی و کتاربرد بیشتتر آنهتا
در صنایع غذایی و دارویی میباشد.

حجم ظاهری دانه ها ( (Vaهم بر اساس رابطه جین و
با ( )8990محاسبه شد:

مواد و روشها
میو رسید دو گونه زرشتک زرافشتانی و زالزالکتی از

)Va =πB2L2/6 (2L - B

][4

منطقتته قوشتتخانه شهرستتتان شتتیروان و گونتته زرشتتک
بی دانه نیز از باغات شهرستان بیرجند جمتعآوری شتد.

B= (WT)0.5

][0

به این صورت که برای هر منطقته  8درختچته بته رتور
تصادفی انتخا و میو ها نیز به رور تصتادفی از تمتام
شاخههای هر گیا جمعآوری و با هتم مخلتوط شتدند و
در کیسههای پالستتیک پلتی اتیلنتی قترار گرفتنتد .بترای
جلوگیری از تغییترات فیزیکتی شتیمیایی رتی انتقتا بته
آزمایشرا  ،ایتن پالستتیکهتا درجعبتههتای یتخ ذخیتر
شدند .شناسایی گونه ها توس پژوهشکد علوم گیتاهی
دانشتترا فردوستتی مشتتهد انجتتام شتتد .در آزمایشتترا
میو های خیلی رسید و صدمه دید جتدا شتد و ستپ
هر نمونه به سه قسمت تقسیم گردید و ختوا
شیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

فیزیکتی

که در معادله فوق :B ،میانرین هندسی عرض×ضتخامت
و  ،Lرو نمونه است.
برای انداز گیری جرم واحد ،هرنمونه توست تترازوی
دیجیتالی با دقت  5/558گترم وزن گردیتد .بترای تعیتین
نستتبت وزن هستتته بتته میتتو در زرشتتک زرافشتتانی و
زالزالکی بته رتور تصتادفی  855عتدد نمونته انتختا و
توزین شد ،سپ
پ

هسته های آنهتا توست دستت جتدا و

از توزین بر وزن کل میو تقسیم گردید.

حجمواقعی و دانسیتهحقیقی زرشکهتا بتا استتفاد از
اصل جابجایی مایع به دست آمد .برای این منظتور ،بته
جای آ از تولوئن استفاد شد که به میزان بسیار کمتر
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توس نمونهها جذ میشود و کش

ستطحی آن کتم

است (باری .)2552

دسترا رن سن متد ( )Konica Minolta CR400و
برای محاسبه کروما از رابطه استفاد شد.

V=MT/ρT

][8

خواص شیمیایی
رروبتتت بتتا استتتفاد از رو

که در معادله فوق  :Vحجتمحقیقتی زرشتک  :MTجترم
تولوئن جابجا شد و  :ρTدانسیته تولوئن است.
سپ

از رابطه زیر دانسیتهحقیقتی زرشتکهتا محاستبه

شد (بارت پالن و باری . )2553
ρt=M/V

][0

یربی با رو

آون در 850 °Cو میتتزان

سوکسله و حال دی اتیل اتر بته متدت 8

ساعت انتداز گیتری شتد .پتروت ین بتا رو
ضریب ( ×8/20ازت) و خاکستر بته رو

کجلتدا و
ستوزاندن در

کور با دمای 005درجه سانتی گراد به مدت  4ساعت و
کربوهیدرات کل از کتم کتردن مقتادیر پتروت ین ،یربتی،
رروبتتتت و خاکستتتتر از  855محاستتتبه شتتتد (2550

که در آن : Mجرم زرشک و :ρtدانسیته حقیقتی زرشتک
است.
برای انداز گیتری دانستیتهتتود () ρbمیتو زرشتک از
ارتفاع تقریبا  80سانتیمتری داخل یک ظرف استوانهای
فلزی بته ارتفتاع  35ستانتیمتتر و قطتر  25ستانتیمتتر
ریخته شد سپ

ظرف را توزین کرد و از رابطته زیتر

دانسیتهتود محاسبه شد (باری .)2552
ρb=Mb/Vb

][6

 .)AOAC،میزان فیبر خام با استتفاد از رو

رانرانتا

( )8909انجام شد.
پ

از هضم مررو نمونهها با استفاد از اسید نیتریک

و استتیدپرکلریک ،بتترای انتتداز گیتتری ستتدیم ،پتاستتیم و
کلسیم از دسترا فلیمفتومتر ()S200 diod area wpm
و برای انداز گیری ریزمغذیها شامل آهن ،م  ،منیزیم
و روی ازدستترا جتذ اتمتی ()Shimadzu AA670
استفاد شد (آلن .)8969
 pHعصتتار هتتا بتتا  pHمتتتر ( ،)Metrolabبتتریک

کتته در آن  Mbجتترم تتتود میتتو و  Vbحجتتم ظتترف

بتتا

رفراکتتومتر دیجیتتالی ،قنتدهای احیتتا کننتد بتر استتاس

استوانهای است.

رو

تخلخل تود () εرب تعریف نسبت فضای ختالی بتین

مطاب با استاندارد ملی ایران شمار  2860انجتام شتد.

دانهها به حجم تود آن میباشتد و بتر استاس معادلته

میزان آنتوستیانینهتا مطتاب بتا رو

لتی و همکتاران

زیرمحاسبه شد (کالیزیر و آیدین .)2554

( )2552انجامشد.

][9

ε= )ρt-ρb/ρt (×711

لینآینتون ،استیدیته کتل بته رو

پتانستیومتری

تجزیه وتحلیل آماری
انداز گیتری ابعتاد و جترم واحتد در  855تکترار و بقیته

سرعت حد میو های زرشک از رریت استتفاد از یتک

خصوصیات در سه تکرار انجام شتد .تجزیته واریتان

ستون هوایی انداز گیری شد .برای هر آزمتون دو عتدد

خصوصیات فیزیکی شیمیایی سته گونته بتا استتفاد از

زرشک از باالی ستونی به قطر  00میلیمتتر و رتو 8

ررح کامال تصادفی و مقایسه میانرینهتا بتا استتفاد از

هوا در داخل ستتون از

آزمتتون دانکتتن در ستتطا معنتتیداری  5/50انجتتام شتتد.

پتایین بته ستمت بتاال دمیتد و سترعت هتوا در هنرتام

تجزیه آماری بته وستیله نترم افتزار  SPSS16.0انجتام

شناوری هر نمونه توست یتک بادستن بتا حساستیت

گرفت.

متر به پایین انداخته شد .سپ

حداقل  5/8متتر بتر رانیته انتداز گیتری شتد (کتالیزیر و
آیدین  .)2554بترای انتداز گیتری فاکتورهتای رنرتی از
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نتایج وبحث

زرافشانی و زالزالکی در مقایسه با گونه بیدانه اختالف

ویژگیهای فیزیکی

آماری معنیداری ( )P<5/50نشتان دادنتد در صتورتی

ویژگیهای فیزیکی سه گونه زرشک در جتدو  8آورد

که دو گونه وحشی با هم در ایتن خصوصتیات اختتالف

شتتد استتت همتتان رتتور کتته مشتتاهد متتیشتتود بتتین

آماری معنیداری نداشتند.

خصوصیات هندسی فق در رو و سطا جانبی و بتین

میانرین وزنهزاردانه سته گونته بتین 880/30-258/65

خصوصیات رقلی فق در دانسیته تود و وزنهزاردانته

گترم متغیتتر بتود و هتتر ستته گونته در ایتتن خصوصتتیت

بتتین ستته گونتته اختتتالف آمتتاری معنتتیداری ()P<5/50

فیزیکی اختتالف آمتاری معنتیداری ( )P<5/50داشتتند.

وجود دارد .مقادیر رو  ،عرض و ضخامت به ترتیب در

والیتتتتی و همکتتتاران ( )8395مقتتتادیر رتتتو  ،عتتترض،

گونه زالزالکتی بتین  0/08-9/23میلتیمتتر4/20-8/96 ،

ضخامت ،میانرین هندستیقطتر ،ضتریبکرویتت ،ستطا،

میلیمتر و  4/40-8/65میلیمتر ،در گونه زرافشانی بین

جرم هزاردانه ،دانسیته حقیقتی ،دانستیتهتتود و تخلختل

 8/92-6/95میلتتیمتتتر 4/86-0/50 ،میلتتیمتتتر و -0/30

زرشک بی دانه را در رروبت  05-08درصتد بته ترتیتب

 4/40میلتتیمتتتر و در گونتته بتتیدانتته بتتین 6/85-85/33

 85/38میلیمتر 8/49 ،میلتیمتتر 8/82 ،میلتیمتتر0/42 ،

میلیمتر 4/29-8/32 ،میلیمتتر و  4/00-0/88میلتیمتتر

میلیمتر 803/99 ،5/02 ،میلتیمتترمربتع 800/93 ،گترم،

متغیر بود .بین ضریبکرویت و میانرینهندستیقطتر دو

 5/03گرم/سانتیمترمکعب 5/44 ،گرم/سانتیمترمکعتب

گونه وحشی با گونه بیدانه اختالف آمتاری معنتیداری

و  36/80به دست آوردنتد .اکبولتت و همکتاران ()2559

( )P<5/50وجود داشت .در بین سه گونه ضریبکرویت

مقتادیر رتو  ،عترض ،ضتخامت ،میتانرینهندستیقطتتر،

گونه زرافشانی ( )5/095در مقایسته بتا دو گونته دیرتر

ضریبکرویت ،جرمواحد ،دانسیتهحقیقی ،دانسیتهتود و

بیشتتتر بتتود .همچنتتین دو گونتته وحشتتی در مقایستته بتتا

حجم زرشک بیدانه ( )B.vulgarisکشتور ترکیته را بته

زرشک بی دانه دارای جرم واحد بیشتری بودند کته ایتن

ترتیب  0/89میلتی متتر3/32 ،میلتی متتر3/08 ،میلتیمتتر،

پدید متیتوانتد مربتوط بته وجتود هستته در دو گونته

4/48میلتتتتتتتتیمتتتتتتتتتر5/50 ،5/08 ،گتتتتتتتترم8880 ،

وحشی باشد .تعداد هسته ها در دو گونه وحشتی بتین 8

کیلوگرم/مترمکعتتتب 006/8 ،کیلوگرم/مترمکعتتتب و 08

تا  4عدد متغیر بود که در گونه زرافشانی هستته 29/65

میلی مترمکعب به دست آوردند .بین نتای این محققتان و

درصد وزن مررو و در گونه زالزالکی  22/42درصتد

نتای حاصل از این پژوه

تفاوت وجتود دارد کته ایتن

وزن مررتتو آن را تشتتکیل متتیدهتتد (جتتدو  .)8بتتین

تفاوت می تواند مربتوط بته شترای آ و هتوایی زمتان

دانسیتهتود هر سته گونته اختتالف آمتاری معنتیداری

برداشت و متفاوت بودن واریته باشد .تاپوز و همکتاران

وجتتتود داشتتتت .دانستتتیتهحقیقتتتی بتتته ترتیتتتب 5/968

( )2550متفاوت بودن ویژگیهای فیزیکی یهتار واریتته

گرم/ستتانتیمترمکعتتب بتترای گونتته بتتیدانتته8/526 ،

پرتقا را به تفتاوت در نتوع واریتته ،شترای محیطتی و

گرم/ستتانتیمترمکعتتب بتترای گونتته زالزالکتتی و 8/584

شرای کشت آنها نسبت دادند .وارستاواس و همکتاران

گرم/سانتی مترمکعب برای گونه زرافشانی محاسبه شتد

( )2558نیز تفاوت در خصوصیات فیزیکتی سته واریتته

که ازنظر آماری فقت بتین گونته زرافشتانی و بتیدانته

گیالس را به متفاوت بتودن شترای محیطتی رشتد آنهتا

اختتتالف آمتتاری معنتتیداری ( )P<5/50وجتتود داشتتت.

نسبت دادند.

گونتته زرافشتتانی دارای بیشتتترین دانستتیتهحقیقتتی و
دانستتیتهتتتود بتتود و بعتتد از آن گونتتههتتای زالزالکتتی و
بیدانه قترار داشتتند .حجتم حقیقتی و تخلختل دو گونته
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جدول -1ویژگیهای فیزیکی سه گونه زرشک
بیدانه

زرافشانی

زالزالکی

رو (میلی متر)
عرض (میلی متر)
ضخامت (میلی متر)

9/03±8/586
a
0/32±868
bc
8/59±5/040

0/60±5/493
0/30±5/650
ab
0/03±5/603

6/44±5/488
0/83±5/060
a
0/08±5/080

میانرین هندسی قطر

8/08±5/044

ضریب کرویت

5/866±5/835

پارامتر فیزیکی

c

b
a

8/28±5/050

b
b

5/258±5/563

جرم واحد (گرم)
درصد جرم هسته /کل میو

c

دانسیته تود (گرم/سانتی مترمکعب)

5/463±5/584

دانسیته حقیقی (گرم/سانتی مترمکعب)

5/968±5/554

حجم ظاهری (میلی مترمکعب)

882/95±09/02

حجم حقیقی (میلی مترمکعب)

05/95±5/84

سرعت حدی (متر/رانیه)

b

5/029±5/550

a

ab

8/526±5/550

a

835/53±44/80
46/80±5/598

05/95±5/84
0/2±5/848

b

22/42±8/88

8/584±5/558

894/06±5/625

826/92±86/986
5/268±5/544

ac

c

a

a

5/002±5/558

b

تخلخل

a

854/68±00/306

c

b

a

5/006±5/088

29/65±0/42

-

وزن هزاردانه (گرم)

8/39±5/480
b

5/224±5/560

a

a

a

5/095±5/000

802/20±33/508

سطا جانبی (میلی مترمربع)

a

880/30±5/545

b

c

6/4±5/000

a

46/02±5/504

a

46/80±5/598

a

836/80±35/66

a

258/65±5/585

a

46/02±5/504
9/30±5/80

a

a

b

b

a

a

a

L

34/43 ±5/592

c

b

86/83 ± 5/569

*a
*b
chroma

34/89 ±5/895

c

28/40 ±5/089

b

a

b

a

83/68 ±5/834

865/59 ±6/364

26/88 ±5/250

3/89 ± 5/542

283/08 ±84/028

a

a

6/80 ±5/388
c

a

-5/90 ± 5/500
b

0/38 ± 5/599

a

 -8اعداد جدو به صورت میانرین  ±انحراف استاندارد داد ها
 -2میانرینهای با حروف مشترک دارای اختالف آماری معنیداری نیستند ()P< 5/50

ایزکلی و یلمز ( )2588خصوصیات فیزیکی گونه زرشک

جز ضریباصطکاک بر سطا یو و پلیاتیلن میشتود.

 B.crataginaخشتتک شتتد در آفتتتا را در رروبتتت

بنابراین تفاوت در میزان رروبت نمونه ها یکتی دیرتر از

 9/09-20/95درصد مورد بررسی قترار دادنتد و نتتای

عتتواملی استتت کتته باع ت تفتتاوت در نتتتای حاصتتل از

آنهتتا حتتاکی از آن بتتود کتته بتتا افتتزای

رروبتتت تمتتام

خصوصیات فیزیکی میگردد.

خصوصیات هندسی و رقلتی بته غیتر از وزن واحتد بته

بین سرعت حدی سه گونه اختتالف آمتاری معنتیداری

متتییابتتد .والیتتتی و همکتتاران

( )P<5/50وجود داشتت .سترعت حتدی بته ترتیتب 0/2

فیزیکتی

متر/رانیه برای گونه بیدانه  6/45متر/رانیته بترای گونته

را مورد بررستی قترار دادنتد ،نتتای

زرافشانی و  9/30متر/رانیه برای گونه زالزالکی محاسبه

رتتور غیرخطتتی افتتزای

( )8395ارر محتوای رروبت بر برختی ختوا
بربری

ولراری

آنهتا نشتان داد کته تغییتر محتتوای رروبتت در ستطا

شد .اکبولت و همکتاران ( )2559سترعت حتدی زرشتک

معنتتیداری  0درصتتد موجتتب تغییتتر معنتتیداری در

بیدانه کشور ترکیه را  4/02متر/رانیه به دست آوردنتد.

پارامترهای ابعاد ،قطرمتوس هندسی ،ضتریبکرویتت،

وارساوا و همکاران ( )2558متفاوت بودن سرعت حتدی

سطارویه ،جرمهزاردانه ،یرتالیواقعتی ،یرتالیتتود ،

در سه واریته گیالس را به افزای

جرم در واحد ستطا

تخلخل ،ضریباصطکاکاستاتیک و زوایای استقرار بته

روبرویی میو که در مسیر هوا قترار متی گیترد نستبت
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دادند .بنابراین باال بودن سرعت حدی گونه زالزالکتی در

رروبت و در نتیجه عصار بیشتری نسبت بته دو گونته

مقایسه با دو گونه دیرر را می توان به بتاال بتودن جترم

وحشتتتی بتتتود .میتتتانرین مقتتتدار یربتتتی ،پتتتروت ین و

در واحد سطحی که در مسیر هوا قرار میگیترد ،نستبت

کربوهیتتتدرات بتتته ترتیتتتب بتتتین  2-0/8 ،8/88-8/98و

داد .بتته علتتت متفتتاوت بتتودن رنتت ستته گونتته ،بتتین

 88/24-24/60درصد بین گونه هتا متغیتر بتود .زرشتک

فاکتورهتتای رنرتتی آنهتتا اختتتالف آمتتاری معنتتیداری

زرافشانی در مقایسته بتا دو گونته زالزالکتی و بتیدانته

()P<5/50وجود داشت .گونه زالزالکی بتا رنت تیتر در

دارای مقادیر بیشتر یربی ،پروت ین و کربوهیدرات بود.

مقایسه با دو گونه دیرر دارای مقتادیر پتایین روشتنایی

بین میزان این ترکیبات در بین سه گونه اختالف آمتاری

(* ،)Lزردی (* )aو قرمزی (* )bبود .مقادیر کرومتا بته

معنی داری ( )P<5/50وجتود داشتت .زرشتک زالزالکتی

ترتیتتتب  283/08، 0/38و 865/59بتتترای گونتتتههتتتای

دارای بیشترین میزان خاکستر (8/30درصد) بود و بعتد

زالزالکی ،زرافشانی و بیدانته محاستبه شتدند .جیمنتزو

از آن زرشک زرافشانی ( 8/25درصد) و بتیدانته (5/99

همکاران ( )2588فاکتورهای رنری * a* ،Lو* bرا برای

درصد) قرار داشتند.

زرشتک کشتور بولیتوی ( )B. boliviana Lبته ترتیتب

بین میزان اسیدیته دو گونه وحشی زرشک درمقایسه با

 -5/95 ،5/89 ،33/28به دست آوردند.

زرشک بتیدانته اختتالف آمتاری معنتیداری ()P<5/50

جدو  2ارتباط و ضریب همبستتری بتین رتو و ستایر

وجود داشت .گونههای وحشی دارای استیدیته بیشتتر و

خصوصتتیات هندستتی را در ستته گونتته زرشتتک نشتتان

 pHپایین تتری بودنتد .مقتادیر متاد جامتد بترای گونته

میدهد بتین رتو /عرض ،رو /ضتخامت ،رتو /حجم و

زرافشانی  89/53درصتد  ،بترای گونته بتیدانته 86/90

رو /میانرین هندسی قطر ارتباط آمتاری معنتیداری در

درصد و برای گونه زالزالکتی  80/80درصتد بته دستت

سطا  8درصد در دو گونه زرافشانی و بتیدانته وجتود

آمد .اختالف آمتاری معنتیداری ( )P<5/50بتین میتزان

داشت .در گونه زالزالکی فق بین رو و حجتم ظتاهری

قندهای احیاکنند در بین سه گونه مشاهد شتد .میتزان

و میانرین هندستی قطتر ارتبتاط آمتاری معنتیداری در

قنتتدهای احیاکننتتد در گونتته بتتیدانتته تقریبتتا دو برابتتر

سطا  0درصد وجود داشت .برای بیان ارتباط رتو بتا

گونه های وحشی بود که شیرین بودن زرشتک بتیدانته

سایر پارامترهای فوق معادالت رگرسیونی زیر به دست

در مقایسه با مز تتر تتر دو گونته وحشتی را توجیته

آمد.

میکند.
L=5/985-8/490

زرشک زالزالکتی دارای بیشتترین مقتدار آنتوستیانین و

W-8/399 T+5/554V+3/858

Dg

بعد از آن زرشک زرافشانی و زالزالکی قرار دارند .بتین

L=5/249-8/928

مقادیر آنتوسیانین سه گونه اختالف آمتاری معنتیداری

زرشک بی دانه

Dg

( )P<5/50وجتتود داشتتت .نتتوروزو و همکتتاران ()8990

زرشک زالزالکی

L=8/600 -5/580V+8/368 Dg

میزان آنتوستیانین هتای  0گونته زرشتک آذربایجتان را

زرشک زرافشانی
W-8/038 T+5/552V+4/234

ویژگیهای شیمیایی
جدو  3ویژگیهای شیمیایی سه گونه زرشک را نشتان
متتیدهتتد .بتتا توجتته بتته نتتتای ارائتته شتتد بتتین اغلتتب
خصوصتتیات شتتیمیایی ستته گونتته اختتتالف آمتتاری
معنیداری ( )P<5/50وجتود دارد .گونته بتیدانته دارای

متتتورد بررستتتی قتتترار دادنتتتد .در بتتتین  0گونتتته

B.

 nummulariaدارای کمتتترین ( 630/3میلتتیگتترم 855/
گتتترم) و B.integerrima

دارای بیشتتتترین (3082

میلیگرم 855/گرم) میزان آنتوسیانین بودند .با توجه به
نتای خصوصیات شیمیایی متیتتوان نتیجته گرفتت کته
گونتتههتتای زرشتتک بتته ویتتژ زرشتتکهتتای وحشتتی در
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مقایسه با سایر میو ها نظیر توتفرنری805 -305میلتی

آنتوسیانین بود و قابلیت استفاد به عنوان رن ربیعی

گرم در لیتر (کلیفورد  ، )2555توت ستیا  455/00میلتی

را دارا میباشند.

گرم در لیتر (وان و همکاران  )2550منابع غنتیتتری از
جدول -2ضریب همبستگی بین طول و سایر پارامترهای فیزیکی در سه گونه زرشک

گونه
بی دانه

زالزالکی

زرافشانی

نسبت
رو /عرض
رو /ضخامت
رو /میتتتتتتتانرین

8/626
8/096
8/439

درجه آزادی
99
99
99

ضریب همبستتری
ههنههمبستری5
**/930
**5/944
**5/904

/حجم
رو
هندسی
هندسی

5/5090

99

**5/040

رو /عرض
رو /ضخامت
رو /میتتتتتتتانرین
/حجم
رو
هندسی
هندسی

8/499
8/038
8/428
5/588

99
99
99
99

5/258
5/258
*5/305
*5/364

رو /عرض
رو /ضخامت
رو /میتتتتتتتانرین

8/480
8/389
8/284

99
99
99

**5/898
**5/030
**5/685

/حجم
رو
هندسی
هندسی

5/585

99

**5/680

**معنیدار در سطا  8درصد

*معنیدار در سطا 0درصد
جدول -3ویژگیهای شیمیایی سه گونه زرشک

ویژگیهای شیمیایی

بیدانه

زرافشانی

رروبت (درصد)
یربی (درصد)

09/85±5/9958
c
8/88±5/546

پروت ین (درصد)

2/55±5/890

کربوهیدرات (درصد)

88/24±5/044

خاکستر (درصد)

5/99±5/548

فیبر خام (درصد)

9/0 ± 5/245

ماد جامد محلو (درصد)

86/90 ±5/269

88/00±5/500
b
8/98±5/550

c

05/96±5/088
a
8/65±5/584

b

0/44±5/892

c

3/00±5/488

b

24/60±5/055

c

bc

8/25±5/480

b

25/3 ± 5/262

b

a

a

22/35±5/898

a

8/30±5/088

b

ab

a

89/0 ± 5/388

b

80/80 ± 5/495

b

2/03 ± 5/584

b

2/49 ± 5/590

a

b

0/86 ± 5/502

a

0/83 ± 5/305

c

b

b

89/53 ±5/803

2/08 ± 5/584

pH
اسیدیته (گرم اسید مالیک111/گرم)

3/60 ± 5/584

گرم/گرم)
ک111( /
اساید مالی
(گرم
111گرم)
حیاکنند
قندهای

88/30 ±5/269

265/98 ± 28/64

آنتوسیانین (میلیگرم/لیتر)
گرم)
صورت 111/
اسیدمالیک
اعدادگرم
( -8
میانرین  ±انحراف استاندارد داد ها
جدو به

زالزالکی

0/42 ±5/282
c

996/80 ± 85/68

 -2میانرینهای با حروف مشترک دارای اختالف آماری معنیداری نیستند ()P< 5/50

a

4/59 ± 5/569
b

a

a

a

4864/530 ± 05/68

a
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علت تفاوت خصوصیات شیمیایی در بین این سته گونته

اسید لینولنیک ،اسیدلینول یک و استید اول یتک بته ترتیتب

و گونههای سایر کشورها میتواند مربتوط بته متفتاوت

بیشترین اسید یر غالب در هر دو گونه بودند .نستبت

بودن گونه ،شترای آ وهتوایی و یتا میتزان رستیدگی

اسید یر امرا/8امرا 3در این دو روغن کمتر از  8بتود

باشد .آرنتا و کتاوتو ( )8395میتزان ترکیبتات شتیمیایی

که این یافتته نشتان متیدهتد کته روغتن هستته هتر دو

زرشک آرژانتین ( )B. buxifoliaرا ری فرایند رستیدن

زرشک از منابع خو استیدهای یتر ضتروری بترای

( 05روز) مورد بررسی قرار دادنتد .نتتای حتاکی از آن

بدن انسان می باشند .حلیمی و همکاران ( )2588روغتن

بود که مقتدار  ،)2/93-3/84( pHمتاد جامتد (-24/66

موجود در میو زرشک زرافشانی را با هرزان استخران

 9/36درصتتتد) و آنتوستتتیانین ( 65/85-088/35میلتتتی

کتترد و ترکیبتتات موجتتود در آن را بتتا کرومتتاتوگرافی

یافتنتد ولتی مقتدار

گازی اسپکترومتری جرمی مورد شناسایی قترار دادنتد.

( 3/66-2/08گرم855/گترم) یافتت .کلتر و

درصد استخران  5/20درصد و اسید لینول یک با 88/92

هرازدینا ( )8996بیان کردند که شرای محیطی بتر روی

درصد و بعد از آن  80،82،9اکتادکاتری اینتو ( )0/00و

میزان قند و آنتوسیانین انرور تاریرگذار است .فالحتی و

گاماسیتواسترو ( )0/34بیشتترین ترکیبتات شناستایی

همکاران ( )8395ارر  4تاریخ برداشت را برشاخصهتای

شد در روغن استخراجی بودند .بنتابراین بتا توجته بته

کمی و کیفی زرشک بی دانه مورد بررستی قترار دادنتد.

نتای این محققان بررسی ستاختار استید یتر روغتن

نتتتای آنهتتا نشتتان داد کتته میتتزان  ،pHمتتاد جامتتد و

هسته زرشک های وحشی کشتورمان بته جهتت معرفتی

آنتوسیانینها به ترتیتب بتین 80/98-89/3 ،2/93-3/84

آنها به عنوان منابع خو اسیدهای یر امرا 3و امرا،8

درصد و  255-405میلیگرم/لیتر متغیر بودند.

ضروری به نظر میرسد.

باال بودن میزان یربی ،پروت ین ،کربوهیدرات ،خاکستتر

انتتتدوال وهمکتتتاران ( )2588در بررستتتی خصوصتتتیات

و فیبرختتام در بتتین گونتتههتتای وحشتتی در مقایستته بتتا

شتتیمیایی و تغذیتتهای هستتته و پالتت  0گونتته زرشتتک

زرشک بیدانه را میتوان به وجود هسته در گونتههتای

وحشتتتتتتی کشتتتتتتور هنتتتتتتد (B.pseudumbellata

وحشی نسبت داد.

B.aristata، B.lycium، B.jaeschkeana،

در جتتدو  3برختتی از خصوصتتیات شتتیمیایی هستتته

 )B.asiaticaبه این نتیجه رسیدند که هسته این  0گونته

زرشک زالزالکتی و زرافشتانی آورد شتد استت .بتین

در مقایسه با پال آنها دارای مقادیر بیشتری پروت ین و

مقادیر رروبت ،یربی ،پروت ین ،خاکستر و کربوهیدرات

کربوهیدرات بود.

هسته هر دو گونه اختالف آماری معنتیداری ()P<5/50

میزان فیبرخام بر استاس وزن خشتک بته ترتیتب 25/3

وجود داشت .هسته هتر دو گونته دارای مقتادیر بتاالیی

درصتتد بتترای زرشتتک زرافشتتانی89/0 ،درصتتد بتترای

کربوهیدرات ،فیبر خام و پروت ین بودند .مقتادیر یربتی

زرشک زالزالکتی و  9/0درصتد بترای زرشتک بتیدانته

به ترتیب  8/54و  0/23درصد بتر استاس وزن مررتو

محاسبه شد .ستود و همکتاران ( )2585مقادیررروبتت،

برای زرشک زالزالکی و زرافشانی به دست آمد .مازوکا

یربتتی ،کربوهیتتدرات ،پتتروت ین ،خاکستتتر و فیبتترختتام

و همکاران ( )2550درصد روغتن موجتود در هستته دو

 B.lyciumکشتتتور هنتتتد را بتتته ترتیتتتب ،5/83 ،63/29

B.heterophylla B.

 5/62 ،8/68 ،80/40و  5/68درصتتد بتته دستتت آوردنتتد.

 )buxifoliaرا بتته ترتیتتب  8/8و  0/9درصتتد بتته دستتت

جیمنز و همکاران ( )2588نیتز مقتادیر رروبتت ،یربتی،

آوردند .همچنین این محققان ترکیب اسید یر موجتود

کربوهیتتدرات ،پتتروت ین و فیبتترختتام را بتترای زرشتتک

در روغن ایتن دو گونته را متورد بررستی قترار دادنتد.

کشتتور بولیتتوی ( )B. bolivian.Lبتته ترتیتتب ،08/35

گرم/لیتر) ری دور رسیدگی افزای
اسیدیته کاه

گونتتته زرشتتتک آرژانتتتتین (

،

64

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  42شماره  /1سال1131

فرهادي چیتگر ،وریدي و ...

5 /94 ،45 ،5/02و 0/45درصد به دست آوردنتد .میتزان

سه گونه و هر سه گونه دارای مقتادیر پتایینی از ستدیم

برخی از عناصر معدنی سه گونته زرشتک در جتدو 4

بودنتد .بتتین میتزان ستتدیم و کلستیم در بتتین سته گونتته

آورد شد است .پتاسیم ماد معتدنی شتاخص در هتر

اختالف آماری معنیداری ()P<5/50وجود داشت.

جدول -4ویژگیهای شیمیایی هسته دو گونه زرشک وحشی

ویژگی شیمیایی
رروبت (درصد)
یربی (درصد)

زالزالکی

زرافشانی

38/35±5/940

44/48±5/404

b

8/54±5/529

0/23±5/580

b

82/00±5/508

پروت ین (درصد)
کربوهیدرات (درصد)
خاکستر (درصد)

b
b

48/24±5/898

a

30/54±5/055

8/90±5/588

2/86±5/583

b

فیبر خام (درصد)

a

84/44±5/549

24/35±5/294

a

a

a

20/45±5/094

a

a

 -8اعداد جدو به صورت میانرین  ±انحراف استاندارد داد ها
 -2میانرینهای با حروف مشترک دارای اختالف آماری معنیداری نیستند ()P< 5/50

دو گونته وحشتی اختتالف

سود و همکاران ( )2585میزان سدیم ،پتاستیم و کلستیم

دست آمد .بتین میتزان مت

زرشک کاسما  B.lyciumرا بته ترتیتب 888/42 ،84/0

آماری معنیداری ( )P>5/50وجود نداشت و در عنصتر

و  20/90میلیگرم در گرم به دست آوردند .بین میتزان

روی فق زرشک بی دانه و زرافشتانی اختتالف آمتاری

آهتتن در بتتین ستته گونتته اختتتالف آمتتاری معنتتیداری

معنیداری ( )P<5/50نشان دادند .انتدوال و همتتتتکاران
را برای B.asiatica

( )P>5/50وجود نداشت .میزان آهن در زرشک کاسما

( )2588میزان منیزیم ،روی و م

 2/88میلیگرم در لیتر محاسبه شد است.

 B.arisitata ،و  B.lyceumبه ترتیب  8 /8 ،8/8و 8/80

میزان منیزیم برای زرشک بیدانه ،زرافشانی و زالزالکی

 4/8، 6/4،و 4/0 ،3/4 ،8/30و  0/2میلتتتیگتتترم در گتتترم

به ترتیب  84/60 ،86/05و  89/65میلیگترم در لیتتر بته

محاسبه کردند.

جدول -5مقدار امالح معدنی سه گونه زرشک

عناصر معدنی

بیدانه

سدیم (میلیگرم/کیلوگرم)

8

68/05±9/25

پتاسیم (میلیگرم/کیلوگرم)

848/05±45/56

کلسیم (میلیگرم/کیلوگرم)

855±88/35

آهن (میلیگرم/کیلوگرم)

852/30±5/838

منیزیم (میلیگرم/کیلوگرم)

86/05±8/90

م

(میلیگرم/کیلوگرم)

روی (میلیگرم/کیلوگرم)

زرافشانی

356/05±88/35

c
b

زالزالکی

b

.395/05±82/53

a

600±9/80

636/05±30/30
202±0/50

c
a

ac

0/85±5/95

20/25 ±8/35

b

800/05±9/60

a

a

64/05±80/80

a

99±83/45

b

89/65±5/25

84/60±5/65

a

83/50±5/40

ab

26/00 ± 5/20

80/00±8/80

b
ac

a

38/85 ±8/25

 -8اعداد جدو به صورت میانرین  ±انحراف استاندارد داد ها

 -2میانرینهای با حروف مشترک دارای اختالف آماری معنیداری نیستند (.)P< 5/50

a
a
a

a
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 0/23و  8/54درصد روغن بود .بررستیهتا نشتان داد

نتیجهگیری
در ایتتن پتتژوه

61

ختتوا

فیزیک تی شتتیمیایی ستته گونتته

که روغن هسته زرشک سایر گونههتا حتاوی استیدهای

زرشک بومی ایران مورد بررستی قترار گرفتت .تعیتین

یر ضروری میباشد ،لذا بررسی بیشتر در رابطته بتا

فیزیکی گونتههتای بتومی زرشتک ایتران بترای

ساختار اسیدهای یر هسته گونههای زرشک وحشتی

از آن شتامل

کشورمان به منظور استفاد به عنتوان منتابع استیدهای

دستترا هتای انتقتا  ،جداستازی ،شستشتو ،فترآوری،

یر امرا 3ضروری به نظر میرسد .گونههای وحشتی

بستهبندی و انبارداری به منظتور زمینتهستازی کتاربرد

دارای استتتیدیته بیشتتتتر و  pHو قنتتتدهای احیاکننتتتد

بیشتر آنها در صنایع غذایی امری ضتروری متیباشتد.

پایینتری بودند .مقدار آنتوسیانین در گونههای وحشتی

بین رو  ،سطا جانبی ،دانسیته تتود  ،وزن هزاردانته و

بیشتر از گونه بیدانه بود و این گونههتا متی تواننتد بته

ستترعت حتتد ستته گونتته اختتتالف آمتتاری معنتتیداری

عنوان یکی از منتابع رنت ربیعتی متورد استتفاد قترار

خوا

رراحتی تجهیتتزات برداشتتت و پت

( )P<5/50وجود داشت .مقادیر رتو بتا ستایر ختوا

گیرند .با توجه به اینکه بخ

فیزیکی نظیر عرض ،ضخامت ،حجم و میتانرین هندستی

نقاط مختلتف کشتورمان را گونتههتای مختلتف زرشتک

قطر در هر سه گونه همبستری باالیی نشتان داد .میتزان

تشکیل می دهند ،لذا توجه بیشتتر بته ایتن منتابع بتومی

باالی یربی ،پروت ین ،کربوهیدرات ،خاکستر و فیبرختام

می تواند زمینه ساز کاربرد آنها در صنایع غتذایی شتود

در بین گونه های وحشی در مقایسه با زرشک بیدانه را

و به تولید محصوالتی از قبیل لواشک ،مارماالد ،آبمیو ،

میتوان به وجود هسته در گونههای وحشی نستبت داد.

رن ربیعی و روغن منجر گردد که متی توانتد ارزآوری

هسته زرشتک زرافشتانی وزالزالکتی بته ترتیتب حتاوی

خوبی برای کشور به همرا داشته باشد.
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Abstract
Barberries (Berberis. Spp.) are one of the herbal plants that different parts of it like roots, leaves,
barks and fruits have long been used as medicine in Iran. Besides, seedless barberry (B. vulgaris),
which is cultivated as a domestic plant, other species (B.integerrima and B.crataegina) in different
parts of Iran grow in wild conditions. Access to scientific information concerning the physical
properties of Berberis species for optimum design of storage, transportation, sorting, processing and
packaging equipment is important. Identification of the chemical characteristics of Berberis species
can create a basis for using them in the pharmaceutical or food industries. Therefore, in order to introduce these native species, physical and chemical characteristics of two wild barberries and seedless barberry were evaluated. Results showed that there was statistically difference between length,
surface area, bulk density, thousand mass, and terminal velocity of these species. Compared to seedless barberry, wild barberries because of their seeds had high amount of fat, protein, total carbohydrate, ash and crude fiber. Wild barberries had high acidity and low pH. Potassium was the major
mineral in all three species. B.cratagina contained the highest amount of anthocyanin
(4684.037mg/l) followed by B.integerrima (998.17mg/l) and B.vulgaris (280.96mg/l). The difference between chemical properties of B.cratagina and B.integerrima seeds were significant.
Keywords: Physical characteristics, Chemical characteristics, Barberry, Cartagena, Integerrima,
Vulgaris

