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هـاي ثانویـه گیـاهی، ماننـد ترکیبـات      امروزه استفاده از تکنیـک کـشت بافـت در تولیـد متابولیـت             

هـدف  . فنولیک، به عنوان افزودنی غذایی طبیعـی در صـنایع غـذایی بـسیار گـسترش یافتـه اسـت                   
پـژوهش حاضـر بررســی و مقایـسه محتـواي ترکیبــات فنـولی و فعالیـت آنتــی اکـسیدانی انگــور        

. باشد کـه توسـط کـشت بافـت در شـرایط آزمایـشگاهی تولیـد شـدند            ارقام رشه و قزل اوزوم می     
 اسـکوگ کـشت داده    -نتهـایی ارقـام انگـور در محـیط کـشت موراشـیگ              براي این منظور جوانه ا    

 و هـاي سـالم انگورهـا تهیـه شـد     سپس عـصاره متـانولی از بـرگ   . شد تا گیاهچه کامل ایجاد گردد     
هاي تعیین ترکیـب پلـی فنـولی بـا اسـتفاده از کرومـاتوگرافی مـایع بـا عملکـرد              براي انجام آزمون  

ـ  باال همراه با آشکارساز فـرابنفش      هـاي عـاملی بـا اسـتفاده از طیـف سـنجی تبـدیل فوریـه                 روه، گ
فروسـرخ، محتـواي فنــول کـل، فالونوئیـد کــل، آنتوسـیانین کـل، کاروتنوئیــد کـل، میـزان اســید         

ــال   ــار رادیک ــزان مه ــکوربیک، می ــاي آزادآس ــل-2،2 ه ــدرازیل -1-دي فنی و ) DPPH(پیکریلی
رکیبــات فنــولی کــل، فالونوئیــد میــزان تنتــایج نــشان داد . اســتفاده گردیــد) −OH(هیدروکــسیل 

، 35/50±10/0هـاي متـانولی رقـم رشـه بـه ترتیـب               کل، آنتوسیانین کل و کارتنوئیـد کـل عـصاره         
 گـرم بـر گــرم و در رقـم قـزل اوزوم بـه ترتیــب      میلـی  82/1±50/0 و 20/0±41/10، 05/0±72/29
یــزان اســید م.  گــرم بــر گــرم بــودمیلــی 94/0±42/0  و 15/0±28/7 ، 15/0±76/20، 31/0±06/23

هـاي متـانولی بـرگ رشـه بـه       عـصاره   در−OH و DPPHهـاي آزاد  آسـکوربیک، مهـار رادیکـال   
ــب  ــب    04/75±74/2 و 38/25±52/1، 83/1 ±04/0ترتی ــه ترتی ــزل اوزوم ب ــرگ ق ــد و در ب  درص

بــه عنــوان نتیجــه کلــی نتــایج نــشان داد .   درصـد بــود 96/68±61/3 و 05/2±71/18، 01/0±85/0
هـاي بررسـی شـده بیـشتر از بـرگ انگـور رقـم قـزل                 ه از نظـر تمـام ویژگـی       برگ انگور رقم رش   

هـاي انگـور از نظـر ترکیبـات فنـولی           همچنین این تحقیـق نـشان داد بـرگ        ). p >05/0(اوزوم بود   
را  هــاي طبیعـی غنــی هـستند و پتانــسیل اسـتفاده در صـنایع غــذایی و دارویـی     و ضـد اکـسایش  

  .دارند
 

 

  رانیایی غذا عیصنا و علوم مجله                             
 

www.fsct.modares.ac.ir  مجله تیسا:  
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  مقدمه -1
هاي  سال گذشته موج جدیدي در فناوري کشت سلول        10طی  

گیاهی جهت تولید محصوالت غذایی طبیعی پایدار ایجاد شده         
هاي حاصل از کـشت     ت بر پایه عصاره   از اینرو محصوال  . است
هاي گیاهی وارد صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی شـده          سلول

    هـاي گیـاهی تولیـد     اي سـلول  هاي درون شیشه  اند که با کشت   
با توجه به افزایش تقاضاي بازار به محصوالت جدید      . شوندمی

حاصل از گیاهان، کشت آزمایشگاهی به تکنیکی قابل اسـتفاده          
عـالوه بـر ایـن،    .  تولید انبوه مواد گیاهی تبدیل شده است    براي

این تکنیک پتانسیل زیادي براي تولید ترکیبـات زیـست فعـال            
گیاهی دارد، زیرا امکان دسـتکاري مـسیرهاي بیوسـنتزي بـراي       

بـا در   . افزایش تولید و تجمع ترکیبات خـاص را بوجـود آورد          
ف نظر گـرفتن اهمیـت ترکیبـات فنـولی بـراي سـالمت مـصر              

ــدگان ــاه  ،کنن ــات گی ــن ترکیب ــد ای ــه تولی ــشت ی مطالع  در ک
        آزمایشگاهی جهت افـزایش تولیـد بـسیار مـورد توجـه اسـت             

]1-3.[   
 نقش مهمی در فرآینـدهاي فیزیولـوژیکی گیـاه          فنولیترکیبات  

 این ترکیبات در افزایش تحمل گیاهان به تـنش     همچنین .دارند
لی بسیار متنوع بوده و   ترکیبات فنو . داراي اهمیت زیادي هستند   

ــت  ــرین متابولی ــی از مهمت ــستند  یک ــان ه ــه گیاه ــاي ثانوی . ه
 کــائمپفرول و ،هــاي مختلــف، مــشتقات کورســتینآنتوســیانین

انگـور  . استیلبنوئیدها از انواع مختلف ترکیبـات فنـولی هـستند         
)Vitis vinifera L.( اي از ترکیبـات فنـولی را   طیف گسترده

بسیاري از مطالعات  ]. 5و  4[کند   می در مقادیر قابل توجه تولید    
دهـد ایـن ترکیبـات داراي       اند که نـشان مـی     شواهدي ارائه داده  

.  انـسان هـستند  اياثرات محافظتی و تقویت کننده سـالمتی بـر     
اعتقاد بر این است که اثرات مفیـد ترکیبـات فنولیـک ناشـی از        

هاي آزاد به دام اندازي رادیکال و ظرفیت  ضد اکسایشی فعالیت  
هـاي اساسـی ماننـد      بنابراین این ترکیبـات از مـاکرومول      . تاس

ــروتئین ــزیم پ ــاختاري و آن ــاي س ــک،  ه ــیدهاي نوکلئی ــا، اس ه
هاي غشایی در برابر اکسیداسیون توسـط  ها و چربی  لیپوپروتئین

  ]. 8-6[کنند هاي آزاد محافظت میرادیکال
تأثیرات مفید مصرف انگور بر سالمت انسان بـه خـوبی اثبـات       

هاي خوراکی  همچنین عالقه زیادي به سایر قسمت     . ستشده ا 
. گیاه انگور وجود دارد، زیرا داراي ارزش غذایی باالیی هـستند      

هـاي  اثرات زیست فعالی و خواص دارویـی در تمـام قـسمت            
و برگ نسبت داده شده   ، ساقه، شاخساره    گیاهان، به ویژه ریشه   

 یدارویـ  ضـد اکسایـشی   هـاي   است، که در فرموالسیون مکمل    
هـاي   عالوه بر ایـن، بـرگ   ].13-9[ گیرندمورد استفاده قرار می   

مـاده  توانند به عنوان یـک   و میبوده طعمی دلپذیر   دارايانگور  
 اسـتفاده شـوند   ) در دلمـه بـرگ انگـور      (یا پخته    و تازه   یغذای

بسیار تحت  هاي مختلف گیاهان    قسمتترکیب شیمیایی   . ]14[
استرس قرار آب و هوایی و ، درجه بلوغ، شرایط رقمتأثیر تنوع 

هایی است که کشت و تولیـد آن        انگور یکی از میوه    .]15 [دارد
، به طـوري   از سابقه بسیار طوالنی برخوردار است    کشورماندر  
ایران یکی از سرزمین هاي اولیه کشت انگور در جهـان بـه            که  

 از نـواحی  کـشور امـروزه در اکثـر نقـاط    رو از این. آیدشمار می 
 تا حاشیه کویر و همچنین مناطق جنوب، کشت       سردسیر شمال 

عالوه براین، انگور به طور وحشی و به        . باشدانگور معمول می  
ضـد  اثرات   ].16[ هاي ایران وجود دارد   مقدار فراوان در جنگل   

ضــد میکروبــی، ضــد ســرطانی و ضــد التهــابی از  ، اکسایــشی
هاي مختلف گیـاه انگـور   عصاره قسمت هاي بسیار مهم    ویژگی

که در مطالعات بـسیاري مـورد بررسـی     بوده مله هسته آن  از ج 
  ].15[ قرار گرفته است

ــشتر در   ــه بی ــت ک ــی اس ــزل اوزوم رقم ــتانق ــان  اس  آذربایج
میــوه آن دیــررس بــوده و بــه . شــودغربــی پــرورش داده مــی

شـود زیـرا بـسیار مناسـب        صورت تـازه خـوري مـصرف مـی        
 رشــه یکــی از مهمتــرین]. 16[ نگهــداري در ســردخانه اســت

ــیع در       ــطح وس ــه در س ــت ک ــشور اس ــم ک ــور دی ــام انگ ارق
ــوب  ــی،  جن ــان غرب ــتان آذربایج ــتان اس ــین اس ــاي و همچن ه

بــا توجــه بــه اینکــه  .شــودکردســتان و کرمانــشاه کــشت مــی
ــم غــذایی مــردم   بــرگ ــه عنــوان غــذا ســنتی در رژی  انگــور ب

ــی     ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــان غرب ــتان آذربایج ــرداس . گی
ــ  ت ایــن دو رقــم در اســتان و از همچنــین بــا توجــه بــه اهمی

ــی       ــه ویژگ ــه ب ــر توج ــاي اخی ــال ه ــه در س ــا ک ــاي آنج ه
مطالعــه . عملکـردي مـواد غـذایی بـسیار افـزایش یافتـه اسـت       

 در ضـــد اکسایـــشیوجـــود ترکیبـــات فنـــولی و پتانـــسیل  
ــرآورده ــذایی مــیف ــههــاي غ ــد از نظــر تغذی ــم از توان اي و ه
ــدگاه ــد  دی ــا ارزش باش ــسیار ب ــصادي ب ــرو.  اقت ــدف ، از این ه

پژوهش حاضـر بررسـی و مقایـسه محتـواي ترکیبـات فنـولی              
ــام رشــه و قــزل  بــرگو فعالیــت آنتــی اکــسیدانی   انگــور ارق

ــت    اوزوم  ــشت باف ــه روش ک ــده ب ــد ش ــرایط درون (تولی ش
  .باشدمی )اي آزمایشگاهیشیشه
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  ها  مواد و روش -2
   مواد مورد استفاده-2-1

زل اوزوم از سـایت  به منظور انجام این پژوهش، ارقام رشه و ق    
کهریز مرکز تحقیقات و آموزش کـشاورزي اسـتان آذربایجـان           

ــع در  ــی واق ــد  45غرب ــت ش ــه دریاف ــهر ارومی ــومتري ش         . کیل
            معـــــرف ،  پیکریـــــل هیـــــدرازیل– 2- دي فنیـــــل- 1،1

 شـرکت سـیگما  ، اسید گالیک و کوئرستین از  سیوکالتو-فولین

. خریـداري شـد  ) حده آمریکـا سنت لوئیز، میسوري، ایاالت مت    (
استانداردهاي سیناپینیک اسید، پـی کوماریـک اسـید، وانیلیـک           
اسید، گالیک اسید، سـیرینجیک اسـید، روتـین، کـاتچین، اپـی             

 از شـرکت سـیگما  کاتچین، گالوکـاتچین و اپـی گالوکـاتچین    

. خریـداري شـد  ) سنت لوئیز، میسوري، ایاالت متحده آمریکـا     (
 بـا خلـوص     انداردهاي مورد اسـتفاده   سایر مواد شیمیایی و است    

) ، آلمـان  Darmstadt( مـرك     شـرکت   بوده و از   آزمایشگاهی
  .تهیه شدند

 ها  آماده سازي نمونهکشت بافت و-2-2
هاي قلمه ارقام انگور اي، ابتدا نمونهجهت کشت درون شیشه

متر و داراي سه جوانه بودند مورد مطالعه که قطر نیم سانتی
 و C°21 ها در گلخانه با دمايمهسپس قل. انتخاب شدند

ي سپس جوانه.  در داخل پرلیت کشت شدند%70رطوبت 
هاي تولید شده در داخل محیط کشت موراشینگ انتهایی شاخه

  mg  ایندول بوتریک اسید،mg  2/0حاوي) MS(اسکوك 
 جوانه براي 5پنج شیشه حاوي (  زغال فعال کشت شده200

 و رطوبت نسبی C°20-25  و به اتاق رشد با دماي)هر رقم
 8و )  لوکس800( ساعت روشنایی 16 و مدت زمان % 40-50

  cmيساعت تاریکی انتقال داده شدند تا شاخه اي به اندازه
هاي رشد کرده در این جوانه. متري تولید نمودند سانتی6 -5

 قطعه قطعه شده و واکشت شدند تا تعداد کافی MSمحیط 
هاي تولید شده به محیط کشت گیاهچه. گیاهچه تولید شود

MS3  گیاهچه در15  منتقل شدند به طوري که براي هر رقم 
ها براي ، گیاهچهیک ماهدر نهایت بعد از .  شدگلدان کشت

 ].17[ انجام آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند

 ترکیبـات   تعیـین  بـراي    استخراج عصاره -2-3
  فنولی

، با اصالح جزئـی    )2019(  و همکاران  Bistganiمطابق روش   
نمونـه  . هاي ارقام انگور انجـام شـد    استخراج پلی فنول از برگ    

 پـودر  g 2 ها به طور جداگانه با نیتروژن مایع خرد شـد و برگ
 ml  50ها براي اسـتخراج ترکیبـات پلـی فنـول بـا     همگن برگ

ــانولی  ــام  ) v/v، ٪70(محلــول مت حــل شــد و ســپس در حم
.  قـرار گرفـت  min  60اولتراسونیک در دماي اتـاق بـه مـدت   

 min 10  بـه مـدت  C °4  درg × 10،000ها در سپس عصاره
قبل از انجام هر آزمون مایع رویی       در نهایت   . سانتریفیوژ شدند 

  ].18 [ فیلتر شدµm  45/0یرنگسسر بالفاصله از طریق فیلتر 
ـ     -2-4  توسـط دسـتگاه   لی  و تعیین ترکیبـات فن

  )HPLC( کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال
 متانول اضافه شده ml  20 از عصاره بهml  10براي این منظور

  قـرار  rpm  120 با سـرعت min  180و درون شیکر به مدت
سپس براي تغلیظ نمونه درون روتـاري اواپراتـور در          . داده شد 

قـرار   rpm  600گـراد  بـا سـرعت     درجه سانتیC ° 45دماي 
رنگی سر فیلتر محلول به دست آمده به وسیله . گرفت سـµm  

 HPLC صاف گردید و سپس همراه متانول بـه دسـتگاه     22/0
)HP 1100, Agilent, Waldbronn, Germany (

 و ml/min  1سیستم گرادیانت با سرعت جریـان . تزرریق شد
نـوع  .  بـود 5 بـه  95 متانول با نسبت    –ترکیب فاز متحرك آب     
ــورد اســتفاده   ، قطــر cm  25، طــول ســتون C18ســتون م

 بـود و حجـم هـر    µm  5 و اندازه ذرات پایـه mm  6/4ستون
انجام شد و  C ° 25آزمایش در دماي. د بوml  10تزریق برابر
 مـورد اسـتفاده   nm  280 طـول مـوج  در فـرابنفش آشکارسـاز  

غلظت ترکیبات فنلی براساس غلطت نمونه تزریق شده     . گردید
 Chromaنسبت به وزن اولیه نمونه با اسـتفاده از نـرم افـزار    

Gate18[ ه دست آمد ب.[  
ــون-2-5 ــه    آزم ــدیل فوری ــنجی تب ــف س طی

 )FTIR( فروسرخ
 پـودر  mg  200 پودر بـرگ انگـور بـا   mg  1براي این منظور،

پتاسیم برمید مخلوط شده و توسط یک پـرس هیـدرولیک بـه             
 FTIRهـاي   طیـف . شـود صورت یک قـرص شـکل داده مـی        

 ,FT-IR) Bruker TENSOR 27 طیـف سـنج   توسـط 

Bruker Optik, Ettlingen, Germany( در محــدوده 
cm-1 4000-50019[  بدست آمد.[ 

   محتواي فنل کلاندازه گیري -2-6
اسـتفاده  ) 2019 (و همکاران Zareei از روش این منظور براي  
 آب ml  9 از عصاره استخراجی برداشته و بـه آن ml  1.گردید
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  minبعـد از .  سیوکالتو اضافه شد- معرف فولینml  1مقطر و
ــه 5 ــات ســدیم ml  10 آنب ــد اضــافه %7 کربن ــه   وگردی  ب

سپس جذب هر یـک  . شد انکوبه اتاق در دماي min  60مدت
بـا اسـتفاده از دسـتگاه     nm  755از نمونـه هـا در طـول مـوج    

محتـواي   .خوانده شـد  )UV/Vis 2100مدل  (اسپکتروفتومتر
 بـا اسـتفاده     1تَـر فنول کل بر حسب گالیک اسید در گـرم وزن           

 y = 0.0013x + 0.0071 ندارد گالیـک اسـید  اسـتا  منحنـی 
  ].5 [ شدمحاسبه

  ید کل محتواي فالونوئاندازه گیري -2-7
ــق روش    ــل طب ــد ک ــواي فالونویی ــارانZareei محت   و همک

براي .  شد اندازه گیري   بر مبناي رنگ سنجی آلومینیوم     ،)2019(
 آب دیـونیزه رقیـق   ml  1 از نمونه به همراهg  1/0این منظور،

 اتانول ml  5/1 از نمونه رقیق شده برداشتهml  5/0سپس. شد
95%،ml  1/0 10 آلومینیوم کلراید%،ml  1/0استات پتاسیم M 

مخلــوط حاصــل بــه .  آب دیــونیزه اضــافه شــدml  8/2 و1 
سپس جذب .  در دماي آزمایشگاه انکوبه گردیدmin  45مدت

  بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر    nm  510نمونه هـا در 
جهت تعیین میزان فالونویید کل، منحنی اسـتاندار        . انده شد خو

 بـا  تَـر  موجـود در یـک گـرم وزن          کوئرسـتین برحسب میـزان    
 + y = 217.87x  کوئرسـتین اسـتفاده از منحنـی اسـتاندارد    

  ].5[  شدمحاسبه  0.0582
  اندازه گیري محتواي آنتوسیانین کل-2-8

و  Zareeiهـا طبـق روش        محتواي آنتوسـیانین کـل در نمونـه       
 از g  1/0براي ایـن منظـور   . اندازه گیري شد)2019 (همکاران

% 1متانول و  %99 شامل( متانول اسیدي ml  10نمونه به همراه
ســپس عــصاره حاصــل بــه . هــم زده شــد) اســید کلریــدریک

 فـاز  .سـانتریوفوژ شـد   C ° 4در g ×6000  درmin  10مدت
شگاه سـاعت در تـاریکی و در دمـاي آزمایـ     24رویی به مدت   

 ساعت جذب هر یک از نمونه هـا در          24نگهداري شد بعد از     
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  nm  700و nm  510طول موج

ي غلظـت آنتوسـیانین از فرمـول       براي محاسبه  ].5[ خوانده شد 
  :زیر استفاده شد

Total anthocyanin(mg.g -1 FW)= 
 
A ×MW ×DF ×1000 
           Ɛ× L 

  

                                                        
1. Fresh weight (FW) 

   وزن  مول، بر   گرم g/mol   2/449برابر   Mw آن  در که 
ــیانیدین  ــولی س ــد، -3مولک ــت،  DF گلوکوزی ــریب رق  L ض

 L/mol.cm  26900 برابـر  ε طول مسیر سـلول و cm  1برابر
 تفـاوت جـذب    A . گلوکزیـد اسـت   -3جذب مولی سیانیدین    

آنتوسیانین در دو محیط مختلـف اسـت کـه بـه صـورت زیـر                
       :محاسبه می شود

A = (A510–A700) pH1.0 – (A510–A700) pH4.5  
  یدگیري کاروتنوئ اندازه -2-9

ید از روش هاي کلروفیلی و کاروتنوئ    ي رنگریزه براي اندازه گیر  
Bistgani    2019( و همکاران (  وAsadi    و همکاران )2020 (
در  %100 اسـتون  ml  5 از نمونه به همـراه g  1/0.استفاده شد

 در min  10ي حاصل به مدتعصاره . هاون چینی ساییده شد
g ×3000در دماي C ° 4 سـپس جـذب فـاز    . سانتریوفوژ شد

ــط       ــده توس ــانتریوفوژ ش ــاي س ــه ه ــک از نمون ــاالیی هری ب
 nm  430 و ،nm   645هــاي اســپکترفتومتر در طــول مــوج

یدها از فرمول زیـر اسـتفاده       براي محاسبه کاروتنوئ  . خوانده شد 
 ].20 و 18[ ردیدعصاره تعیین گ mg.g−1غلظت برحسب  .شد

Chlₐ = 11.75 A663 ‒ 2.35 A645 
Chlb = 18.61 A645 ‒ 3.96 A663 

 

 

C X+C=  1000 A430 -2.27Chla -81.40chlb 
227 

 

  اندازه گیري درصد مهار رادیکـال آزاد       -2-10
  )DPPH(پیکریلیدرازیل -1-دي فنیل-2،2

ها به وسیله بی رنگ شدن محلول ه الکترون عصاراحیاءتوانایی 
 پیکریـل هیـدرازیل مطـابق       – 2- دي فنیـل   - 1،1نفش رنـگ    ب

 .گیـري گردیـد      انـدازه  )2020 (و همکاران  Kalantari روش  
 محلـول  ml  1 از نمونـه میـزان  L µ 50بـراي ایـن منظـور بـه    

 min  1سپس به مدت. اضافه شد DPPH  mM 2/0 متانولی
پـس از انکوبـه کـردن بـه        . با  استفاده از  ورتکس هم زده شد        

 در دماي آزمایشگاه و در مکان تاریک، کـاهش  min  30مدت
 به عنوان درصـد مهـار رادیکـال    nm  517جذب در طول موج

گیـري شـد و درصـد     با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه     
  :مهار با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد
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ــال  -2-11 ــار رادیک ــزان مه ــسیل  می هیدروک
)OH−(  

 ml  1،)2020 ( و همکارانPirsa روشبراي این منظورمطابق 
 ml  2  FeSO4 )Mm 8/1(،ml  5/1محلـول نمونـه بـا   

) 3/0% v/v( ml  5/1  H2O2 و)Mm 8/1( سالیسیلیک اسـید 
پس از آن محلول بـه شـدت مخلـوط شـده و در           . مخلوط شد 

 × gسـپس در  .  نگهـداري شـد  min  30دماي اتاق بـه مـدت  
جذب  شد و یفیوژ سانترmin  5 به مدتC ° 4 و دماي4000

مدل (توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  nm  510 درمحلول رویی
UV/Vis 2100(  هـاي  فعالیـت رادیکـال  . گردیداندازه گیري

  :هیدروکسیل با استفاده از معادله زیر محاسبه گردید

  
از آنجا که جذب محلول حـاوي یـک نمونـه از یـک غلظـت                

یلیک بـا  خاص است، جذب محلول در جایگزینی اسید سالیـس    
بـه عنـوان    H2O2 جذب محلـول حـاوي  .  استAc آب مقطر

  ].22 [کنترل است

  اندازه گیري اسید آسکوربیک-2-12
و همکاران  Zadehغلظت اسید اسکوربیک مطابق روش 

.  اندازه گیري شدnm  515 به روش اسپکترومتري در،)2020(
 + y = 2.4704x(براي این منظور یک منحنی کالیبراسیون 

0.0005, R2 = 0.9723(  با اسکوربیک اسید تهیه شد و
 وزن عصاره گرم برگرم ومیکر از حسب نتایج به دست آمده

 ].23 [بیان شد

  آنالیز آماري-2-13
 تکـرار  5پژوهش حاضر در قالب طرح آماري کامالً تصادفی با   

 در اندازه گیري هر      تکرار 3  انگور هر رقم و    عصاره برگ براي  
هاي به دست آمده با     سات میانگین داده  مقای. آزمایش انجام شد  

 Minitabا استفاده از نرم افزار آماري استیودنت و ب -tآزمون 
  . درصد انجام شد5 در سطح احتمال 18 نسخه 

  

  و بحث نتایج -3
ــا اســتفاده ازفنــولی تعیــین ترکیبــات -3-1   ب

HPLC   

 روش  (HPLC)تکنیک کروماتوگرافی مـایع بـا کـارایی بـاال           
گیري ترکیبات طبیعی سب براي جداسازي و اندازه   مرسوم و منا  

در بررسی منابع جهت جداسـازي و  . باشدها میمانند پلی فنول 
هاي متفاوت استخراج و شـرایط  تعیین ترکیبات فنولی از روش    

مختلف دستگاهی استفاده شده است و نکته مهم و اساسـی در        
رکیبـات  ها استفاده از استاندارد و تعیـین مقـادیر ت         تمامی روش 

فنولی با استفاده از منحنی کالیبراسیون بـراي هـر مـاده و زمـان      
جهت شناسایی و تعیین کمیت    ].24 [ها است بازداري نسبی آن  
موجود در عصاره برگ انگورهاي رقـم رشـه و      ترکیبات فنولی   

بـر   UV مجهـز بـه آشکارسـاز       HPLC دستگاه    از قزل اوزوم 
نتایج نـشان   .)1کل ش( استفاده شد استاندارد موجود 11اساس 

 اسـید   پنج ، یعنی ترکیب پلی فنولی   ده   داد در عصاره برگ رشه    
ــک  ــک و    (فنولی ــک، گالی ــک، وانیلی ــی کوماری ــیناپینیک، پ س

  فالونوئید چهارو  ) روتین(اسید فالونوئیدها   ، یک   )یکجنریسی
ــاتچین  ( ــی گالوک ــاتچین و اپ ــاتچین، گالوک ــی ک ــاتچین، اپ ) ک

هـا در  آنده از هـر ترکیـب   مقادیر محاسبه شـ  شناسایی شد که    
همچنین در عصاره برگ رقم قـزل       .  آورده شده است   1 جدول

پـی  (اوزوم هشت ترکیب پلی فنولی، شامل سه اسـید فنولیـک        
) روتـین (، یک اسید فالونوئیـدها  )کوماریک، وانیلیک و گالیک 

کاتچین، اپی کـاتچین، گالوکـاتچین و اپـی         (و چهار فالونوئید    
در با توجـه بـه نتـایج،         ).1جدول  (د  شناسایی ش ) گالوکاتچین
مربـوط بـه اسـید      رقم رشه بیـشترین مقـدار        انگور عصاره برگ 

کمتـرین مقـدار    بـود و    ) گرمکیلـو میلی گـرم در      95(سیناپیک  
عصاره حاصل از برگ    . بود) mg/kg 8(مربوط به اپی کاتچین     

رقم قزل اوزوم فاقد اسید سیناپیک و اسید سـیرینجیک بـوده و    
ترین ترکیب فنولیک آن بـه ترتیـب گالوکـاتچین         بیشترین و کم  

)mg/kg 64 ( و اپــی کــاتچین)mg/kg 9 (طبــق نتــایج . بــود
هـاي   بـرگ  ،)2011(  و همکـاران   Schoedlمنتشر شده توسط    

هاي مورد   حاوي غلظت بیشتري از پلی فنول      Rieslingانگور  
 .]25 [بـود   Pinot Noir هـاي انگـور  بررسی نسبت بـه بـرگ  

کاتچین، اپی کاتچین، گالوکـاتچین    (فالونوئیدي  میزان ترکیبات   
به دست آمده در تحقیـق حاضـر بـا نتـایج       ) و اپی گالوکاتچین  

Pantelic´    رقـم  22ترکیبـات فنـولی     که  ،  )2017( و همکاران 
  ].15 [انگور را مورد بررسی قرار دادند، مطابقت داشت
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Fig 1 Chromatogram of phenolic compounds 

profile in leaf extract of (a) Rasha cultivar and (b) 
Qzel Ozum cultivar 

 
 
Table 1 Values related to phenolic compounds 

in the studied samples 
Cultivars 

No Phenolic compounds 
(mg.kg−1 DW) Rasha Qzel 

Ozum 
1 Ferolicc acid - - 
2 Sinapinic acid 95 - 
3 p-Coumaric acid 35 58 
4 Vanillic acid 40 40 
5 Rutin acid 25 25 
6 Gallic acid 25 25 
7 Syringic acid 18 - 
8 Catechin 50 41 
9 Epicatechin 5 9 

10 Gallocatechin 32 64 
11 Epigallocatechin 8 14 

* DW: Dry weight 
  
  

   FTIRهاي عاملی توسط  تعیین گروه-3-2
کشش، خـم   (هاي مولکولی   ادن لرزش  با نشان د   FTIRآزمون  

یک ویژگـی مشخـصه از      ) شدن و چرخش پیوندهاي شیمیایی    
-مواد شیمیایی یا بیوشیمیایی موجود در یک نمونه را فراهم می

 نشان دهنـده اثـر      FTIRتوان گفت که طیف     بنابراین، می . کند
-هاي حاصل از نمونهطیف. ]26[ انگشت مولکولی نمونه است  

 نـشان  2ارقام رشه و قـزل اوزوم در شـکل    هاي عصاره انگور    
هاي زیادي قابل مشاهده است که مربـوط        پیک. داده شده است  

 .هاي ارتعاش اجزاي مختلف است    هاي عاملی و حالت   به گروه 
 OH کشـشی  ناشـی از پیونـد   cm−1 3250باند پهن در حدود   

 .، می تواند به پلی ساکاریدها و یا لیگنین نسبت داده شود       است
 C-H پیونـد   مربوط بـه لـرزش کشـشی       cm−1 3000  در پیک

ارتعاشات کشش نامتقارن و متقارن گروه    .  است (CH=)گروه  
CH2بــه ترتیــب در  cm−1 2915و  cm−1 2880 یافــت مــی 
هاي هیـدروکربنی لیپیـدها یـا    آنها به طور عمده با زنجیره  . شود

 و پیـک   cm−1 1745  طیفـی در   پیک. لیگنین در ارتباط هستند   
هـاي اسـتر     گـروه  C=O به جذب پیونـدهاي      cm−1 1709 در

شـود و مربـوط بـه وجـود اسـیدهاي چـرب و              نسبت داده می  
ها در  پیک. استگلیسیریدهاي آنها و همچنین پکتین و لیگنین        

 C=Cهـاي   گروه  و −C=OO با کشش    cm−1 1600ه  حدودم
 OH با ارتعاشات خمشی گروه هـاي   که،  استلی  وترکیبات فن 

 از cm−1800   تـا cm−1 1500انگـشت از  ناحیه اثـر   به عنوان
 غنـی  ش و چرخـش ی، لرزشـ شی کششی، خم مختلفهاي  پیک
 زیادياین منطقه از یک سو داراي اطالعات بسیار         . ]19[ است

هـاي آن، تجزیـه و      است، اما از سوي دیگر، به دلیل پیچیـدگی        
این منطقه اطالعات مهمـی  . تحلیل در این زمینه ضروري است    

آلی مانند اسیدهاي آلی موجود در نمونه ارائه  در مورد ترکیبات    
 مربـوط   cm−1 1433  و cm−1 1510  در C-C کشش   .دهدمی

کشش مربوط به    cm−1 1123  در پیک. لی است وبه ترکیبات فن  
C-H   درپیـک معطـر و  ترکیبـات  cm−1 780   ناشـی از تکــان

  وجـود دارد لیو هر دو در ترکیبـات فنـ  که است  CH2 خوردن
]24.[ 
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Fig 2 The FTIR spectrum of leaf extract of (a) 

Rasha cultivar and (b) Qzel Ozum cultivar 

  محتواي فنل کل -3-3
هـاي   با عملکردگوناگون طبیعی   ضد اکسایش ترکیبات  در میان   
- رادیکـال  مهار داشتن توانایی    ی به دلیل  فنول  ترکیبات ،مختلف

رکیبات داراي این ت. ]28 و 27[ اهمیت بیشتري دارندهاي آزاد، 
هـاي آزاد،  رادیکـال توانـایی مهـار     بوده و از اینروساختار ویژه 

 ناشـی  اکسیژنهاي فعال گونه کردن    مهار شالته کردن فلزات و   
غالـب  . ]30 و   29[ دارنـد هاي زیـستی    در سیستم را   هاتنش از

 قوي دارند که ضد اکسایشیاثرات دارویی گیاهان  گیاهان مانند   
اثرات . استترکیبات فنولی  ناشی از    شیضد اکسای خواص  این  

سالمتی بخش ترکیبـات فنـولی بـراي انـسان و نقـش آنهـا در               
بـه   .ها مانند سرطان اثبات شده استپیشگیري از برخی بیماري

همین دلیل گیاهانی که مقادیر زیادي ترکیبات فنـولی دارنـد از            
بررسی منابع  . می باشند نظر مصرف کنندگان بسیار مورد توجه       

هـاي مختلـف گیـاه    قسمت از حاصلهاي عصارهدهد  ان می نش
نتایج نشان داد  .]6[ باشند میاز نظر ترکیبات فنولی غنی انگور
ترکیبـات   میـزان  و است ترکیبات فنولی از غنیانگور  هايبرگ

هـاي رشـه و قـزل اوزوم بـه          رقم فنولی در عصاره برگ انگور    
 06/23±31/0 و  mg GAE.g−1 FW 10/0±35/50 ترتیـب 

ــا هــم از نظــر   مــاري اخــتالف معنــی دار داشــتند  آبــود کــه ب
)05/0p<.(   در تحقیقی که بـاقري و همکـاران )انجـام  )1394 

آب انگـور سـیاه سردشـت و      داده و میزان تریکبات فنـولی در      
انگور قرمز ارومیه انجام دادند، نتایج مشابه بـه دسـت آمـده و               

 .]31[شتر بـود  میزان ترکیبات فنولی آب انگور سیاه سردشت بی 
Altemimi گـــزارش کردنـــد میـــزان ،)2017( و همکـــاران 

ترکیبات پلی فنولی در ارقام وحشی بیشتر از ارقام اهلی اسـت            
-و چون رقم رشه یک رقم بومی است که بطور دیم کشت می           

  ].24 [شودشود در واقع نوعی رقم وحشی محسوب می
  ید کل فالونوئ محتواي -3-4

داراي  کــه  هــستندفنـولی ز ترکیبــات هــا گروهـی ا فالوونوئیـد 
 منــابع مهــم هــامیــوه و باشــندمــی ضــد اکسایــشیفعالیــت 

 در برابر حفاظت این ترکیبات غالباَ جهت. هستند فالوونوئیدها

 محتـواي همجنـین   .شـوند مـی  سـنتز  گیـاه  فـرابنفش در  اشعه

شـرایط آب و  گونـه،   تنـوع   تحت تاثیرتواند میفالوونوئید کل
نتـایج نـشان داد   . ]33 و 32[گیـرد  ایی قرار میهوایی و جغرافی 

میزان محتواي فالونوئید کل در عصاره متانولی برگ انگور رقم        
در عصاره برگ انگور  و mg Q.g−1 FW  05/0±72/29 رشه
 با هـم  بود که mg Q.g−1 FW 15/0±76/20 قزل اوزوم رقم

 نتـایج ایـن پـژوهش بـا     ).>05/0p(اختالف معنی دار داشـتند      
محتـواي فالونوئیـد     میزان   که ،)1394(نتایج باقري و همکاران     

 و انگور قرمز ارومیه بررسی   در آب انگور سیاه سردشت    را   کل
  .]31[ کردند مشابه بود

   محتواي آنتوسیانین کل-3-5
هــا گروهـــی از فالونوئیــدهاي محلـــول در آب   آنتوســیانین 

هــا و ش را در بــرگهــاي صــورتی بــه بــنفهــستند کــه رنــگ
ــدام ــا ســـایر انـ ــیهـ ــاد مـ ــدایجـ ــرایط . کننـ ــی شـ در برخـ

ــوان آنتوســیانین   ــرگراآزمایــشگاهی، مــی ت هــاي قلمــه  در ب
نتــایج نــشان داد میــزان محتــواي    . ]34 [انگورتولیــد کــرد 

ــیانین ــه و  آنتوس ــم  رش ــور رق ــرگ انگ ــل در ب ــم ک ــزل  رق  ق
ــتند  اوزوم  ــاري داش ــتالف آم ــم اخ ــا ه ــزان). >05/0p( ب  می

هـاي رشـه و قـزل اوزوم        رقـم   در بـرگ انگـور     وسیانین کل آنت
ــب  ــه ترتی  28/7±15/0 و  mg.g−1 FW  20/0±41/10 ب

پــنج آنتوســیانین مونوگلوکوزیــد در در تحقیــق مــشابه  .بــود 
ــرگ ــاي ب ــور ه ــایی و Grenache noirانگ ــدازه  شناس ان
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 گــزارش )1394( بــاقري و همکــاران  .]35[  شــدندگیــري
ن کــل در آب  انگــور رشــه بیــشتر کردنــد محتــواي آنتوســیانی

ــق      ــن تحقی ــایج ای ــا نت ــه ب ــود ک ــزل اوزوم ب ــور ق از آب انگ
 .]32 و 31[مطابقت دارد 

   محتواي کارتنوئید کل-3-6
هاي طبیعی تتراسپنوئید هـستند   کاروتنوئیدها گروهی از رنگدانه   

-هاي مختلف  گیاهان شامل  گلکه به طور گسترده در قسمت     

در کاروتنوئیـدها   میـزان   . وجـود دارنـد   ها و ریشه هـا      ها، میوه 
 ایـن  .گرفتندبه طور گسترده مورد بررسی قرار مختلف  گیاهان

 ترکیبات نقش مهمی در متابولیسم و فیزیولوژي گیـاه دارنـد و            
کاروتنوئیـدها   .شـوند تولیـد مـی   در پاسخ به شرایط تنش آبـی        

همچنین براي سـالمتی انـسان از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار              
بـر   ].36[ را داراي خواص تغذیه اي و دارویی هستند    هستند زی 

 کل در بـرگ انگـور رقـم         تنوئیدرکانتایج میزان محتواي     اساس
 )>05/0p(رشه و رقم قزل اوزوم با هم اختالف آماري داشـتند    

 . بـود 94/0±42/0 و  mg.g−1 FW  50/0±82/1 به ترتیبو 
طابقت نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بررسی هاي مشابه م         

 .]33 و 31[داشت 

 DPPHهاي آزاد مهار رادیکالبررسی  -3-7
  متانولیعصاره توسط DPPH هاي آزادرادیکالفعالیت مهار 

 هیدروژن و یا دادن توانایی ناشی از انگور ارقامهاي برگ
 که در نتیجه این باشدمی DPPH هاي آزادالکترون به رادیکال

-DPPH خنثی  ترکیب بهDPPH هاي آزادواکنش، رادیکال

Hتغییر رنگ از بنفش در عصاره هر دو رقم. شود تبدیل می ،
همانطور . ]37 [مشاهده شد) خنثی(به زرد ) هاي آزادرادیکال(

        شود مقادیر درصد مهار  مشاهده می2که در جدول 
هاي مورد مطالعه به ترتیب   نمونهDPPHهاي آزاد رادیکال

شه و عصاره متانولی برگ رقم قزل براي عصاره برگ انگور ر
 به دست آمد که از نظر 85/0 ± 01/0 ،83/1 ±04/0اوزوم 

میزان مهار  ).>05/0p(آماري با هم اختالف معنی دار داشتند 
 با توجه به میزان ترکیبات فنولی  DPPHهاي آزادرادیکال

عصاره متانولی حاصل از برگ ارقام رشه و قزل اوزوم کم بود 
 این امر است که نوع ترکیب فنولی بیشتر از يهندهدکه نشان 

همچنین نتایج .  نقش داردضد اکسایشیمقدار آن در فعالیت 
حاصله نشان داد همبستگی مثبت بین محتواي ترکیبات فنولی 

این نتایج با نتایج .  وجود داردضد اکسایشیکل و فعالیت 
) 2014( و همکاران  Fraigeمطالعات مشابه  از جمله 

ابقت دارد که این گزارش کردند فعالیت آنتی اکسیدانی مط
تواند تحت تاثیر ساختارهاي متفاوت هاي گیاهی میعصاره

اسیدهاي فنولیک و فالونوئیدها وهمچنین مشتقات این 
به عنوان مثال، فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدهاي . ترکیبات باشد

-د گروهفنولیک و مشتقات آن همانند استرها، وابسته به تعدا

 همچنین گزارش  .]34[هاي هیدروکسیل در مولکول است 
هاي آزاد در عصاره متانولی شده است که درصد مهار رادیکال

  ].24[ها است بیشتر از سایر حالل
 −OHهاي آزاد  بررسی مهار رادیکال-3-8

هاي هیدروکسیل با واکـنش فنتـون در حـضور فلـزات       رادیکال
شـود، کـه از    تـشکیل مـی  H2O2و  )+Fe2ماننـد  (احیـا شـده   

شناخته شده ترین ترکیبات واکنش پذیر فعال بوده باعث ایجاد         
 هـاي  رادیکال مهار. گرددآسیب سلولی در داخل بدن انسان می      

 مهـم  بسیار آنهاهیدروکسیل به دلیل واکنش پذیري بسیار باالي   
هـاي  اي از مولکـول    با طیف گـسترده    هازیرا این رادیکال  است  

هاي زنده مانند قندها، اسیدهاي آمینه، لیپیـدها       لولموجود در س  
-رادیکالبنابراین ، از بین بردن      . دهندمیو نوکلئوتیدها واکنش    

-ها و بیومولکولسلولراي حفاظت از سیستم هاي بOH هاي 

 رادیکــال مهــارپتانــسیل . ]37[  بــسیار مهــم اســتهــاي بــدن
شـه و   انگـور رقـم ر    هاي   برگ متانولیهاي  هیدروکسیل عصاره 

بـرگ  عـصاره   .  نشان داده شـده اسـت      2قزل اوزوم در جدول     
ــال     ــار رادیک ــد مه ــه داراي درص ــم رش ــور رق ــاي آزاد انگ ه

. هیدروکسیل بیشتري نسبت به عصاره برگ رقم قزل اوزوم بود   
ــق    ــاس تحقی ــر اس ، )Kang )2013 و Sowndhararajanب
ر  هیدروکسیل باالت  هاي رادیکال مهاردر   یتوانایی عصاره متانول  

 ].38 [ بودها حاللاز سایر

  بررسی میزان آسکوربیک اسید-3-9
  یک ماده مغذي Cآسکوربات، آسکوربیک اسید یا ویتامین 

ضروري است که بطور گسترده بعنوان افزودنی غذایی، عمدتاً 
 آن استفاده ضد اکسایشیهایی احیاء کنندگی و  به دلیل ویژگی

 درمانی هايویژگیي از این ویتامین داراي بسیار .]39[ شودمی
این . شودمهم محسوب می ضد اکسایشی  وو بیولوژیکی است

شود، ایجاد حفاظت در مقابل  ویتامین باعث افزایش کالژن می
دهد و  هاي آزاد را کاهش می کند، مالنین و رادیکالنور می
 Cویتامین . دهد را افزایش می) اثرات ضد ویروسی(ایمنی 

هاي آزاد بر روي پوست را کاهش  آسیب ناشی از رادیکال
اندازد و تشکیل مالنین را کاهش  دهد، پیري را به تأخیر می می
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 نشان داده شده است، 2همانطور که در جدول  .]39 [دده می
هاي مورد مطالعه به ترتیب  میزان آسکوربیک اسید در نمونه

براي عصاره برگ انگور رشه و عصاره متانولی برگ رقم قزل 
 درصد بود که از نظر 96/68 ± 61/3 ،04/75±74/2اوزوم 

نتایج تحقیق  ).>05/0p(آماري با هم اختالف معنی دار داشتند 
 مطابقت داشتحاضر با نتایج گزارش شده در مطالعات پیشین 

  ].32 و 31[

  
Table 2 The results (Mean±SD, n=5) of total phenol, total flavonoids, total anthocyanins, total 

caretenoieds, antioxidant activities and ascorbic acid content of leaf extracts  
Cultivars Characteristics Rasha Qzel Ozum 

Total phenolic compounds (mg GAE.g−1 FW) 50.35 ± 0.10a 23.06 ± 0.31b 
Total flavonoids (mg Q.g−1 FW) 29.72 ± 0.05a 20.76±0.15b 
Total anthocyanins (mg.g−1 FW) 10.41 ± 0.20a 7.28 ± 0.15b 
Total caretenoieds (mg.g−1 FW) 1.82 ± 0.50a 0.94 ± 0.42b 

DPPH FRSA (%) 1.83 ± 0.04a 0.85 ± 0.01b 
OH− FRSA (%) 25.38 ± 1.52a 18.71 ± 2.05b 

Ascorbic acid (µg.g−1 FW) 75.04 ± 2.74a 68.96 ± 3.61b 
* Different letters in each eaw indicate a significant difference (p<0.05). 

** mg GAE.g−1 FW: mg of Gallic acid equivalent g−1 FW, mg Q.g−1 FW: mg of Quercetin equivalent g−1 FW 
 

  گیري نتیجه -4
بررسـی توصـیفی از پروفایـل ترکیبـات           یک تحقیق حاضر در  

 ، کـل یـد کـل، آنتوسـیانین   ول کـل، فالونوئ  فنـ ايحتومفنولیک،  
بـه دو روش   (ضـد اکسایـشی  فعالیت  کارتنوئید کل و همچنین  

و میـزان آسـکوربیک     ) OH و   DPPH  آزاد هاي رادیکال مهار
هاي دو رقم متفاوت انگور پر مـصرف در  موجود در برگاسید  

استان آذربایجان غربی، که با استفاده از کشت بافت تولید شـده   
نتـایج ایـن    . اسـت به عنوان یک محصول غذایی سـنتی        ند،  بود

پژوهش نشان داد عصاره متانولی برگ انگور رقم رشه از نظـر             
هاي مورد مطالعه با اختالف معنـی داري بیـشتر از           تمام ویژگی 

همچنـین ترکیبـات    . عصاره متانولی انگور رقم قزل اوزوم بـود       
ضـد  دها، فعالیـت  ها، کارتنوئیـ  فنولیک، فالونوئیدها، آنتوسیانین  

 موجود در عصاره متانولی بـرگ انگـور      C و ویتامین    اکسایشی
این مطالعه نـشان دادن کـه     . رابطه مثبت و مطلوبی باهم داشتند     

نوع واریته می تواند در میزان ترکیبـات پلـی فنـولی و فعالیـت       
 تاثیر گذار باشد حتی اگرتحـت شـرایط یکـسان          ضد اکسایشی 

هاي انگور نشان داد برگاین تحقیق  سرانجام  . تولید شده باشند  
بـا توجـه بـه    هـستند و  هاي طبیعی  ضد اکسایش منبع خوبی از    

توانند به عنوان مکمـل در مـواد غـذایی و      ارزش غذایی باال می   
  .  استفاده شوندداروها
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Nowadays, the use of tissue culture technique in the production of plant secondary 
metabolites, such as phenolic compounds, as a natural food additive has become 
very widespread in the food industry. The aim of this study was to investigate and 
compare the content of phenolic compounds and antioxidant activity of grapevine 
Rasha and Qzel Ozum cultivars that were produced by tissue culture under in vitro 
condition. For this purpose, the terminal buds of grape cultivars were cultured in 
Murashige - Skoog Medium to produce complete seedlings. Then the methanolic 
extract was prepared from healthy grapevine leaves and to perform polyphenol 
composition tests using high performance liquid chromatography with ultraviolet 
detector, functional groups using Fourier-transform infrared spectroscopy, total 
phenol content, total flavonoids, total anthocyanins, total carotenoids, acid content, 
ascorbic acid, free radical scavenging 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), and 
hydroxyl  (OH−). The results showed that the amount of total phenolic compounds, 
total flavonoids, total anthocyanin and total carotenoids of methanolic extracts of 
Rasha cultivar were 50.35±0.10, 29.72±0.05, 10.41±0.20, and 1.82±0.50 mg/g, 
respectively, and in Qzel Ozum cultivar were 23.06±0.31, 20.76±0.15, 7.28±0.15, 
and 94.94±0.42 mg/g, respectively. Ascorbic acid, DPPH and OH− free radicals 
scavenging activity in methanolic extracts of Rasha leaves were 1.83±0.04, 
25.38±1.52, and 75.04±2.74 %, respectively, and in Qzel Ozum leaves were 
0.85±0.01, 18.71±2.05 and 68.96±3.61 %, respectively. As a general result, the 
results showed that the grape leaves of the Rasha cultivar were more than the 
grapevine leaves of Qzel Ozum cultivar in terms of all studied characteristics (p 
<0.05). This study also showed that grape leaves are rich in phenolic compounds 
and natural antioxidants and have the potential to be used in the food and 
pharmaceutical industries. 
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