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تأثير بعض طرائق التجفيف على المحتوى الفينولي وقوة االختزال لمضادات االكسدة في ثالثة ضروب من
التفاح المحلي
شيماء رياض عبد السالم
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سرور كاظم عيسى
قسم علوم االغذية  /كلية الزراعة والغابات  /جامعة الموصل
E-mail:
الخالصة
اشتملت الدراسة تاثير التجفيف لثالثة ضررو مرن ثمرار فاكارة التفراح المحلرم ال رامم فرم شرمال العررا
(االحمر،االصفر  ،االخضر) ،جفف الل باستخدام ثالث طر مختلفة للتجفيف وهم التجفيرف برالفرن الاروا م
الساخن على حرارة ◦ 01- 41م ،والشمس المباشرة وبطريقة الظرل لكرل مرن الضررو الرثالث .اختلفرت سربة
الرطوبرة ال اا يررة للعي ررات المجففررة حسر طريقررة التجفيررف وكا ررت المجففررة بررالفرن الارروا م السرراخن االقررل فررم
محتواها من الرطوبة .كما اختلف المحتوى الفي ولم الكلم للعي ات الطازجة تبعا الختالف الصر ف وكرذلب بعرد
التجفيف وكان التفاح االخضر االعلى فرم المحتروى الفي رولم الكلرم يليرا االصرفر ثرم االحمرر .كمرا درسرت قروة
االخترزال بثالثرة تراكيرز للمركبرات الفي وليرة هررم  02 ، 21 ، 82مرايكروغرام  /مرل وكا رت العي رات الطازجررة
االعلررى فررم قرروة االمتصررات ع ررد التركيررز  02مررايكروغرام  /مررل وفررم المجففررة كا ررت طريقررة الفرررن الارروا م
اظارت ارتفاع فم قوة االمتصات ع د  011nmمقار ة بالطر االخرى وكا ت العي رات المجففرة بالظرل هرم
االقل فم قوة االمتصات فم جميع التراكيز المستخدمة وبالتالم فام االقل فم قوة االختزال.
تاريخ تسلم البحث 8102/6/8 :وقبولا 8103/0/80

المقدمة
تعد ثمار التفاح (  ) Malus domsticaبأص افاا المختلفة من ثمار الفاكارة المرغوبرة الت راول فرم العرالم
سررواء بصررورتاا الطازجررة او المجففررة او علررى شرركل عصررا ر و مربيررات ولمررا لاررا مررن فوا ررد صررحية وتغذويررة
الحتوا اا علرى العديرد مرن المركبرات الفعالرة ال شرطة حيويرا كمضرادات االكسردة ومرن بي ارا المركبرات الفي وليرة
واهمارا المركبررات الفالفو ويديررة (  Franciniو  ، ) 2013 Sebastianiحيررث ثبرت ا اررا تقلررل مررن مخرراطر
امراض القل والشرايين وازالة ماتسرببا األكسردة مرن ترأثير بفعرل كسرحاا للجرذور الحررة المتكو رة بفعرل شراط
الخاليا الحية والتم تأتم من مصادر خارجية  .كذلب خفض اعراض بعرض االمرراض المزم رة كالضرغط وداء
السرركر مررن ال رروع الثررا م وامررراض الشرررايين (  Giomaroواخرررون  ) 8106ال اتجررة مررن عرردم الترروازن بررين
مضادات االكسدة الطبيعية التم يحوياا الجسم والجذور الحرة المتكو رة كالجرذور االوكسرجي ية ال شرطة ROS
)  ) Reactive Oxygen spicesوكرذلب الجرذور ال يتروجي يرة ( Reactive Nitrogen Spice ( RNS
والتم تسب تلف اال سجة بشكل كبيرر جردا .ويقردر ان  010111تفاعرل تأكسردي يحردث برين  DNAوالجرذور
الحرررة المولررردة داخليررا لكرررل خليررة بشررررية فرررم اليرروم الواحرررد لررذا تعرررد مضررادات االكسررردة الخارجيرررة ذات دور
اسررتراتيجم مررن ال احيررة العالجيررة والوقا يررة مررن االمررراض التحلليررة والشرريخوخة وامررراض القل ر والشرررايين
( Amesواخرون  . ) 0339كذلب لمواجاة زيادة مصادر الجرذور الحررة مرن الظرروف البي يرة كتلروث الارواء
وطبيعررة التغذيررة ولرردعم مضررادات األكسرردة الداخليررة مثررل بعررض اال زيمررات التررم تعمررل كمضررادات اكسرردة فررم
الوضرع االعتيررادي .وبسررب التلرروث الاا رل وتعرردد مضررافات األغذيررة الكيميا يررة وت روع مررط التغذيررة فرران ت رراول
الفاكاة والخضر تعد اهم الحواجز لدرء خطر هذه الجذور الحرة ( Dilipsواخرون .)8100
يوجررد تبرراين كبيررر بررين اص ر اف التفرراح بمررا تحتويررا مررن مركبررات في وليررة كرراالختالف فررم تركي ر المررواد
الفي وليا و س بعض االحماض الفي ولية كما ان قوة مضادات األكسدة تختلرف براختالف الصر ف ايضرا وحترى
بررين اجررزاء الثمرررة الواحرردة ( Duda_Chodakواخرررون  .)8101وقررد اشررار الباحررث  Javdoniواخرررون
( )8109فرم دراسررتام لتسرعة اصر اف مرن التفرراح االيرا رم اخررتالف المحتروى الفي ررولم براختالف الصر ف كمررا
تميزت اص اف مثل  Soltanieو  Heidarzadeوكذلب  Hajie Karajبارتفاع سربة الفالفــو ويـرـدات
واالحمرراض الفي وليررا الررـ  Catechinوحررامض  Chlorogenicوكا ررت هررذه االص ر اف االعلررى فررم ال شرراط
المضراد لككسردة  .وفرم دراسرا للباحثران  Markowskiو  )8114( Plocharskiعرن اصر اف مرن التفراح
البولو م وكران معردل المحتروى الفي رولم الكلرم الربعرة اصر اف  220ملغرم  /كغرم وزن رطر والفالفو ويردات
كا ت  600ملغم /كغم واالحمراض الفي وليرا كا رت بمعردل  883ملغرم  /كغرم وزن رطر  .تحتروي ثمرار التفراح
على سبة عالية من الرطوبرة تترراوح برين  % 22_29لرذا البرد ع رد خز ارا لفتررة طويلرة مرن خفرض محتواهرا
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الرطوبم لخفض او م ع ال شاط الميكروبم والفطري الذي يسب تلف الثمار ،لرذا البرد مرن وسرا ل حفرظ للثمرار
كالتجميررد والتجفيررف وغيرهررا .يعررد التجفيررف مررن وسررا ل حفررظ الفواكررا المسررتخدمة م ررذ القرردم وتختلررف طررر
التجفيف فم قابليتاا فم الحفراظ علرى القيمرة الغذا يرة وال شراط المرا ع لككسردة ،وتعرد طرر التجفيرف االعتياديرة
 Conventionalكالتجفيف بالشمس المباشر او فم الظرل باسرتخدام درجرة البي رة االعتياديرة او اسرتخدام الفررن
الحراري ،وهم االكثر استخداما ال خفاض كلفتاا االقتصادية وامكا ية تجفيرف كميرات كبيررة مرن الثمرار .درس
تررأثير التجفيررف علررى محترروى ثمررار التفرراح وقرروة فعاليتاررا كمضررادات اكسرردة فررم اص ر اف مختلفررة مررن التفرراح
( Woidyloواخررون  Sultana( ،) 8110واخرررون  Dilips ( ، ) 8108واخرررون Talepour( ،) 8100
واخرون  ،) 8100حيث الحظوا ان تأثير التجفيف واضحا فرم خفرض محتروى الثمرار مرن المركبرات الفي وليرة
وكررذلب خفررض فعاليتاررا كمضررادات اكسرردة فررم الثمررار المجففررة مقار ررة بالطازجررة مررع اخررتالف طررر التجفيررف
االخرى  .وكان اقل الطر تأثيرا هو التجفيف بالتجميد .ويادف هذا البحث الى دراسرة ترأثير ثرالث مرن طرر
التجفيرف االعتياديررة علرى ثررالث اصر اف مررن التفرراح المحلرم ال ررامم شرمال العرررا وهرم ( االحمررر  ،االصررفر ،
االخضر ) وبيان محتواها من المركبات الفي ولية وفعاليتاا المضادة لككسدة .
مواد البحث وطرائقه
المواد  :ثمار التفاح  Malus domesticaتم الحصول على ثالثة ضررو  Varaitesمرن التفراح ال رامم فرم
شمال العرا هم االحمر واالصفر واالخضر من السو المحليا فم الموصل فم خريف . 8108
تجفيررف ال بررات :تررم اسررتخدام ثررالث طرا ررف للتجفيررف شررملت التجفيررف الشمسررم المباشررر والتجفيررف فررم الظررل
باسررتخدام مروحررة هررواء  ،والتجفيررف بررالفرن الحررراري ع ررد حرررارة ° 01_41م  .اخررذ ل ر الثمررار بعررد ازالررة
القشور وقطعت الى شرا ح دا رية بسمب  102سم  ،وبعد تجفيف العي ات تم طح ارا بطاحو را كاربا يرة م زليرة
حفظت العي ات فم عل بالستيكية مقفلة وخز ت فم الثالجة لحين اجراء التحليالت علياا.
تقدير الرطوبة :تم تقدير الرطوبة بأخذ  2غم مرن لر الثمرار وتجفيفرا باسرتخدام التجفيرف برالتفري علرى °01م
ولحرين ثبرات الروزن واسرتغر التجفيرف  2 – 6سراعات وحسر الطريقرة الرواردة فرم )  Sultanaواخررون
) 8108
استخالت الفي والت الكلية  :تم اسرتخالت الفي روالت الكليرة مرن مصرادرها الطازجرة والمجففرة وفرف مرا ذكرره
 Singhواخرون ( )8113مع بعض التحوير باسرتخدام حمرام ذو االمرواو فرو الصروتية لتسرايل االسرتخالت
على حرارة ° 21-62م ولمدة  41دقيقة (  Gracia - Salasواخرون  . ) 8101ترم االسرتخالت باخرذ  2غرم
مررن الثمررار الطازجررة و  0غرررام مررن المجففررة ثررم هرررس الطازجررة مررع  82مررل مررن المررذي ( ميثررا ول  :مرراء)
 81:21وخلررط  0غررم مررن مسررحو الثمررار الجافررا مررع  82مررل مررن المررذي  .ترررب الخلرريط فررم حمررام مررا م ذو
االمواو فو الصوتية لمدة  0ساعة مع التحريب .تم ترشيح الخليط بور الترشيح رقم  0ثم تجفيف الخليط
تحت الاواء االعتيادي الى حين قر الجفاف ثرم اكمرل الحجرم الرى  0مرل بالميثرا ول  ،وحفظرت العي رات تحرت
التجميد لحين اجراء التحليالت .
تقدير الفي والت الكلية  :قدرت الفي روالت الكليرة لمختلرف العي رات الطازجرة والمجففرة باسرتخدام طريقرة كاشرف
 Folin – Ciocalteuوحسر مرا ورد فرم  Deorواخررون ( ، )8113وتحضرير م ح رى قيراس مرن حرامض
الكاليب باستخدام فرس الطريقرة وقرراءة االمتصرات للعي رات الطازجرة والمجففرة علرى طرول مروجم 021 nm
وحسبت كمية الفي والت الكلية مقدره كحامض كاليب .
تقردير قرروة االختررزال  :تررم تحضررير ثررالث تراكيررز مرن المسررتخلت الفي ررولم لجميررع العي ررات الطازجررة والمجففررة
باسررتخدام الميثررا ول كمررذي وهررذه التراكيررز هررم  02 ، 21 ، 82مررايكروغرام  /مررل وتررم قيرراس قرروة االختررزال
باستخدام كاشرف كلـوريرـد الحديـديرـب وفرف مرا جراء فرم (  ) 8113 Fauganبطريقرة ( Ferric – ) FRAP
 . Reducing Antioxidant Powerوتتضرررمن الطريقرررة بأختصرررار تحضرررير التراكيرررز المطلوبرررة مرررن
المسرتخلت الميثرا ولوي ثرم يضراف لكرل تركيرز  2.5مرل مرن  0.2مرول Soduim Phosphate Buffer
) )PH6.6مرع  2.5مرل محلرول  . Potassium Ferric Cyanide %0يررو الخلريط جيردا ومرن ثرم يحضرن
على ◦21م لمدة  81دقيقة مع الرو كل دقيقا وبعد اكتمال المدة يضاف للخليط  2.5مل مرن trichloro %01
 acetic acidومن ثم اجراء طرد مركزي لمدة  01دقا ف بعدها يؤخرذ  2.5مرل مرن الراشرح ويمرزو مرع 2.5
مررل مرراء ال ايررو م و 0.5مررل مررن محلررول  ferric chloride %0ويقرررا اللررون مباشررره علررى طررول 700nm
بوجود التجربة الخالية (.)blank
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النتائج والمناقشة
يتبرين مرن الجرردول ( )0اخرتالف ضررو التفرراح الرثالث فررم محتواهرا الفي رولم  ،كرران الصر ف االخضررر
االكثر فم محتواه الفي ولم ال ختالف الصفات الوراثية بين ضرو التفاح المختلفرة برالرغم مرن موهرا فرم بي رة
متشاباة هرم شرمال العررا  .كمرا يالحرظ فرم محتروى التفراح االحمرر واالصرفر  9028و  3.78ملغرم011/غرم
وزن جراف علرى الترروالم وقرد اشررار العديرد مررن البراحثين الررى اخرتالف المحترروى الفي رولم بررين ضررو التفرراح
المختلفررة بررالرغم مررن موهررا فررم بي ررات واحرردة  Zucoloto (.واخرررون  Xingxu ( ، ) 8102واخرررون
 Quitral ( ،(8104واخرون  Javdani ( ، ( 8109واخرون  Barbatata ( ، ( 8109واخرون .) 8113
جدول ( )0المحتوى الرطوبم والفي ولم لعي ات ضرو التفاح الطازجة والمجففة المدروسة
Table (1) Water and phenolic content for fresh and dried apple
كمية الفي والت المتبقية بعد
كمية الفي والت التجفيف( ملغم011/غم ) لطر
 %للرطوبة بعد التجفيف بالطر
%
الثالث
سبة الرطوبة
التجفيف الثالث
الطازجة
Water content after three
Residual phenolic
ملغم011/غم
فم الثمار
ضر
drying methods %
الطازجة
content after drying
التفاح
وزن جاف
Water
mg/100 g for the three
Fresh total
Apple
content in
drying method
phenolic
Var.
fresh
Mg/100 g
تجفيف
fruits
Dry
wieght
الظل
شمسم
الفرن
شمسم التجفيف
الفرن
%
Shadow
oven
oven
مباشر
بالظل
مباشر
drying
Direct
Shado Direct
solar
w
solar
drying
drying drying
2801
0090
9002
9042
9028
االحمر
00
4
Red
3
0304
009
8090
9002
9002
االصفر
yellow
االخضر
Green

604

200

809

808

2000

اشرار الباحرث  Lutzواخررون (  ( 8102الرى ترأثير التجفيرف علرى عردد مرن الفواكرا والخضرراوات باسررتخدام
درجة حرارة ◦091-61م لمدة ساعتين وكان المتبقم من المركبات الفي وليرة مرا سربتا  % 3800مرن المجمروع
الكلم للفي والت فم التفاح  ،بي ما زادت كميتاا فرم التفراح االخضرر بعرد التجفيرف وهرذا يتفرف مرع هرذه الدراسرة
حيث ارتفعت سبة الفي والت الكلية من  604الى  200ملغم011/غرم وزن جراف ع رد التجفيرف باسرتخدام الفررن
االعتيرررادي  .ذكرررر الباحثررران  Franciniو  )8109( Sebastianiان ترررأثير الصررر ف اظارررر مررردى واسرررع مرررن
االختالف فم محتواها الفي ولم ويعزى االختالف فم محتواها من المركبات الفي ولية بعرد التجفيرف مرن الزيرادة
او ال قصران الررى مرردى التكسررير الررذي يررتم بواسررطة ا ررزيم  )Polyphenol oxidase) PPoاو هرردماا حراريررا
وكذلب تحدث زيرادة احيا را وتعرزى الرى فرب ارتبراط المركبرات الفي وليرة واطالقارا الرى المحريط ممرا يرفرع سربة
الفي والت الحرة.
وفم دراسرة للباحرث  Paunovicواخررون ( )8101حرول ترأثير التجفيرف برالفرن الحرراري فرم °01م لمردة 9
سرراعات وفررم °21م لمرردة  2سرراعات علررى ثالثررة ضرررو مررن التفرراح كرران تررأثير الررثالث سرراعات االولررى قلرريال
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والثمار مقبولة من احية الشكل والصفات الحسية .وقد اظارت الدراسة الحاليرة ان اكثرر الطرر الرثالث ترأثيرا
فم خفض سبة الفي والت الكلية كان التجفيف بالظل اذ ا خفضت ب سربة  % 28 ، 42 ، 22لكصر اف االحمرر
 ،االصفر  ،االخضر على التوالم وكان اكثر فم الص ف االصفر واقلاا فم االخضرر  ،امرا التجفيرف الشمسرم
فكان اال خفراض عمومرا اقرل ممرا فرم الظرل  .وكران اقرل ا خفراض فرم الصر ف االحمرر ( )%01وفرم االصرفر
واالخضرررر  % 21 ، 90علرررى التررروالم ويعرررود التغيرررر لمررردى قررردرة اال زيمرررات (الفي ررروليز) الترررم تعمرررل علرررى
المركبررات الفي وليررة علررى تحليررل هررذه المركبررات لطررول فترررة التجفيررف ومال مررة ظررروف التجفيررف لاررا اذ تعتبررر
درجة الحرارة فم الظرل وطرول فتررة التجفيرف عامرل م اسر لعمرل اال زيمرات الفي وليرة واعطراء فرصرة اكبرر
لتحلررل المركبررات الفي وليررة قبررل الوصررول الررى درجررة مررن التجفيررف ال تسررمح لعمررل هررذه اال زيمررات او ال مررو
الميكروبم علياا  .اما بال سبة لتجفيف فم الفرن فقد حصلت زيادة فم الفي والت الكلية لكرل مرن التفراح االحمرر
واالخضر ب سبة  % 01023 ، 9043علرى التروالم بي مرا ا خفضرت فرم الصر ف االصرفر ب سربة ضر يلة جردا ال
تتجرراوز  % 1003لررذلب يكررون التجفيررف فررم الفرررن هررو االفضررل مررن احيررة محافظتررا علررى المحترروى الفي ررولم
وعردم اعطرراء فرصرة لك زيمررات الفي وليررة ( الفي روليز ) بالعمررل الرتفراع درجررة الحرررارة ولقصرر مرردة التجفيررف
(0ساعات) ويتفف ذلب مرع مرا ذكرره  Talepourواخررون ( )8100مرن ان سربة الفقرد فرم المركبرات الفي وليرة
ع د التجفيف فم الفرن على °21م لم تتجراوز  % 10896فقرط .يليارا التجفيرف الشمسرم الرذي يعرد غيرر مكلرف
اقتصراديا وحرافظ علررى سربة معقولررة مرن المحترروى الفي رولم حيررث برين  Mongiواخرررون ( )8102ترأثر سرربة
االستخالت وقوة االكسدة الكلية بطريقة وميكا يكية وع التجفيف المستخدم.

يتبررين مررن االشرركال ( )0و ( )8و ( )9قرروة االختررزال لمستخلصررات الخررام الفي وليررة الطازجررة والمجففررة بطررر
التجفيررف الررثالث المسررتخدمة فررم الدراسررة ان قرروة االختررزال لل مرراذو الطازجررة كا ررت مرتفعررة ع ررد التركيررز 02
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مايكروغرام فم عي ات التفراح االصرفر واالحمرر كمرا ارتفعرت درجرة االمتصرات ع رد هرذا التركيرز فرم جميرع
 مايكروغرام وعمومرا كران ه راب ا خفراض واضرح فرم21 ، 82 العي ات والص اف التفاح الثالث ع د التراكيز
العي ررات المجففررة فررم الظررل ربمررا لطررول فترررة التجفيررف وترراثر المركبررات الفي وليررة با زيمررات االكسرردة الفي وليررة
8111  واخررونNicoli ( ، ) 8109  واخررونLopeze (  ◦م21 وطول فترة التجفيف ع د درجة حرارة
) ان قرروة االكسرردة تتررأثر بررالتجفيف اذا ا خفضررت بشرركل واضررح بعررد8108(  واخرررونSultana ) وقررد ذكررر
التجفيف بدرجة الحرارة االعتيادية مقار ة بالتجفيف بالفرن الذي كان اقل تأثرا وقد اعتبرر الباحرث ان التجفيرف
 وتتسرراوى عي ررات طررر. ◦م افضررل طريقررة تجفيررف للحفرراظ علررى محترروى مضررادات االكسرردة01 علررى حرررارة
) والرذي يمثرل8(  ويالحرظ مرن الشركل،  مرايكروغرام21 ، 82 التجفيف الرثالث فرم االمتصرات ع رد التركيرز
 وكرران اعلررى700nm التفرراح االحمررر فقررد اختلفررت قلرريال قرروة االختررزال المعبررر ع اررا بقمررة االمتصررات ع ررد
 واخررونWojdyto( امتصات فم ال ماذو الطازجة اذ ا ارا اعلرى فعاليرة تضراد لالكسردة وقرد اشرار الرى ذلرب
 ويمكن االست تاو ان قوة االختزال تت اس مع المحتوى الفي رولم الكلرم حيرث.) 8106 Aldosari ( ،)8110
 مررايكروغرام فقررد كا ررت21  مررايكروغرام امررا ع ررد التركيررز02 شرركلت الثمررار الطازجررة االعلررى ع ررد التركيررز
عي ات التفاح المجفف االحمر واالخضر االعلى فم االمتصات اذ ال تساهم جميع المركبرات الفي وليرة فرم قروة
.االختزال ب فس الدرجة لذلب تيجة لفقد البعض م اا فم التجفيف تتاثر قوة االختزال الكلية

Effect of some drying methods on phenolic content and reducing power
antioxidant of three local apple varieties
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E-mail:
ABSTRACT
The study included the drying Effect of three varieties of local apple fruits
growing in northren Iraq (red, yellow, green ). The pulp drying was dried by using
three different drying methods hot air oven at the temperature 60-70C and direct sun
and the shade in the normal air temperature . The final sample moisture differed
depends on the drying method .The samples dried on hot air oven had a least final
moisture content among the other methods . Phenolic content of fresh samples was
different depending on the variation of varieties also differ with drying methods
.Green apples were high in phenolic content followed by yellow and red . The
reducing power of three concentration of phenolic compound was 25 , 50 ,75 µg /ml
.The fresh sample was highest absorption at concentration 75 µg and the dried
samples the hot air drying method showed the highest rise in the absorption power
at 700 nm comparated to the other methods .The dried samples in the shade was the
lowest absorption in all concentrations that is mean those have the lowest reducing
power.
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