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گیري متري و تیتراسیون در اندازهسنجی نوري، ولتامقایسه نتایج سه روش طیف
 هاي میوه توزیع شده در بازار قمث در نمونهویتامین
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  چکیده
اسید آسکوربیک یا همان  نییتع يبرا مقاالت و هاکتاب در ياریبس يزیآنال يهاروش

. .است شده گزارش مختلف يهاسیماتر در مهم، دانیاکسیآنت عنوان یکبه ثنیتامیو
هاي ث در نمونهي ویتامینولتاژ برا–هاي جریاناساس تحلیل نمودار مطالعه کنونی بر

ین موج اکسایش براي هاي سطح بازار شهر قم انجام شد. بلندي پیک اولمختلف میوه
ز روش استاندارد ها با استفاده اگیريهمچنین اندازهث استفاده گردید. سنجش ویتامین

هاي حقیقی انجام گرفت. در نمونه مرئی -ي ماوراء بنفشسنجی نورتیتراسیون و طیف
نوع میوه  17گیري بر روي ورن شرایط بهینه و بررسی عوامل مؤثر اندازهبا بدست آ

براي  سنجی نوري، ولتامتري و تیتراسیوننتایج حاصل از سه روش طیف نجام شد.ا
براي هر  واریانس نتایجتحلیل آماري ها مقایسه شد. گیري آسکوربیک اسید میوهاندازه

 :ها به ترتیبمیزان دقت روش ،سه روش انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد
طور ها بهیابد. نتایج حاصل از روشسنجی نوري افزایش میمتري و طیفتیتراسیون، ولتا

د ته مقادیر آسکوربیک اسیالب باشد.ماتریس زمینه، یعنی نوع میوه نمیثر از تأدار ممعنی
هاي قبلی  قابل تایج حاصل با گزارشن هاي مختلف با یکدیگر متفاوت است.در میوه

اینکه یک مطالعه میدانی تلقی  مقایسه و رضایت بخش بود. نتایج این تحقیق عالوه بر
-اي و روش آزمایشی مناسب براي آزمایشگاهد در انتخاب الگوي تغذیهتوانمیگردد، می

 غذایی مورد استفاده قرار گیرد.هاي کنترل کیفی مواد 

  09/04/94تاریخ دریافت: 
  07/07/94تاریخ پذیرش: 

  
  ي کلیدي ها  واژه
  سنجی نوريطیف
  میوه
  متريولتا

  ثویتامین

  مقدمه
 خاطرهب که است دیاس کیآسکورب ،ثنیتامیو گرید نام

 ییغذا مواد ءجز آن یدرمان و یدانیاکسیآنت یژگیو
 تمام بافت در ثویتامین. شودیم محسوب ارزشمند

 نیتامیو نیا. شودیم افتی يجانور و یاهیگ يهاگونه
 در یتیاهم با نقش ،مهم دانیاکسیآنت کی عنوانبه

 حذف. دینمایم فایا یستیز يهاسلول سمیمتابول
 توسط فعال آزاد يهاکالیراد و فعال ژنیاکس يهاگونه

 هابافت به بیآس از شودیم باعث ،نیتامیو نیا
 معموالً هاواکنش نیا سمیمکان.  شود يریجلوگ

 و میکلس با ثویتامین خاص واکنش. است ناشناخته

 نیا از نمونه کی عنوانبه رندهیگ-دهنده انتقال عصب
 يباال غلظت. است گرفته قرار بحث مورد موارد

 عملکرد تیاهم مغز و يویکلفوق غده در ثویتامین
. دهدیم نشان را هابخش نیا در مولکول نیا

 در نیتامیو نیا حضور به وابسته یانسان سمیمتابول
این  يریگاندازه ،رونیا از باشدیم او ییغذا سبد

 یکیولوژیب و ییدارو ،ییغذا يهانمونه در ویتامین
گیري . اندازه)Kalt et al., 1999( دارد یفراوان تیاهم

هاي یک منطقه خاص ث در نمونهمقادیر ویتامین
باشد همواره از موارد قابل گزارش در این عرصه می

)Tamasi et al., 2015(. 
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 مقاالت و هاکتاب در ياریبس يزیآنال يهاروش
 گزارش مختلف يهاسیماتر درث نیتامیو نییتع يبرا

ها . این روش)Mazurek & Jamroz, 2015( است شده
-هاي طیفطور کلی به دو دسته، روشتوان بهمیرا 

 ,.Arya et al(سنجی تقسیم نمود طیفسنجی و غیر

2000; Hassan et al., 1975(ها شامل. این روش :
 ,.Feng et al(  فلوروسانس ، ينور یسنجفیط

 Klimczak( باال ییکارا با عیما یکروماتوگراف ،)2005

& Gliszczyńska-Świgło, 2015(، یسنجآمپر )da 

Silva et al., 2012(، ونیتراسیت )Lenghor et al., 

 و )Koupparis et al., 1985( يکمپلکسومتر ،)2002
 توسعه. است )Niu et al., 2014( یمیآنز يهاروش

-به آنها از حاصل جینتا سهیمقا و هاروش نیا شتریب
 با و اعتماد قابل جینتا حصول از نانیاطم منظور

 یقاتیتحق مهم يهاعرصه از مطلوب يهاشاخص
 Pachla et al., 1985; Spínola( باشدیم هیتجز یمیش

et al., 2014(. 
 در یمهم يکاربردها ییایمیشالکترو يهاروش

 دارند یمعدن و یآل ترکیبات سنتز در و هانمونه زیآنال
 و يقو يابزار توانندیمث نیتامیو سطح نییتع يبرا و

 تواندیم ییایمیشالکترو يهاروش. باشند پرکاربرد
 رایز باشد دیمف غذاها درث نیتامیو سطح نییتع يبرا

 کیدرواسکوربیهيد به یراحت به دیاس کیآسکورب
 بر یمبتن يولتامتر يهاروش .شودمی دیاکس دیاس

 بر گونه کاهش ای شیاکسا از یناش انیجر يریگاندازه
 يهاروش انیم در هاروش نیا. است الکترود سطح
 يهاگونه ریمقاد يریگاندازه و نییتع يبرا ياهیتجز

 هاروش نیا. دارند تیعموم یمعدن و یستیز ،یآل
 ياچرخه يولتامتر ،)LSV( یروبش يولتامتر شامل

)CV(، یتفاضل پالس يولتامتر )DPV(، موج يولتامتر 
 يآند و يکاتد يسازيعار يولتامتر ،)SWV( یمربع
 .)Malinauskas et al., 2004( است

 روش در یرنگ يهانمک نکهیا رغمی عل
 جادیا مداخله ثنیتامیو يریگاندازه يبرا ونیتراسیت
 نییتع يبرا یسنجتریت يهاروش از استفاده کنند،یم

-روش نیترساده از یکی عنوانبه زین  ثنیتامیو مقدار
 است شده گزارش ثنیتامیو نییتع استاندارد يها
)Mindlin & Butler, 1938(.  

 يهانمونه در یآل باتیترک شتریب نکهیا دلیلبه
، باشند داشته جذب هیناح نیا در است ممکن دهیچیپ

تا حدودي  دیاس کیآسکورب ينور یسنجفیط نییتع
رغم این موضوع این علی. است یسیماتر اثر از ثرأمت

 نییتع استاندارد روش عنوان یکتواند بهروش می
 نیتامیو نیا ياهیتجز کاربردپر يهاروش از ثنیتامیو

  .)Bajaj & Kaur, 1981(تلقی شود 
 پژوهش نیا در شده ذکر موارد هیکل به توجه با

 پژوهشی کار کی انجام بر عالوه است شده یسع
ي وارداتی هاوهیمث نیتامیو يریگاندازه يبرا یدانیم

 باها روش از حاصل جینتا قم، بازار سطح و داخلی
ها و نتایج سنجی روشیده و اعتبارگرد سهیمقا یکدیگر

   .بدست آمده از طریق تحلیل واریانس بررسی گردد
  

  بخش تجربی
  مواد شیمیایی

 آب، بی سدیم استات: لیقب از ییایمیش مواد هیکل
 استیک اسید و سدیم استات بافر خالص، استیک اسید

)4=pH(، 2 هیدروکسید فنل،ایندو کلروفنلدي ـ6 و 
 فرمالدئید محلول استن، هیدروکینون، گزیلن، سدیم،

 هیته ياهیتجز خلوص درجه با آلمان مرك شرکت از
 هیته يبرا ها از سطح بازار تهیه وکلیه میوه .دیگرد

 يهاروش اساس بر ها،وهیم از یشیآزما يهانمونه
 ابتدا ،)5609استاندارد ملی ایران به شماره ( استاندارد

 از بعد نمونه و جدا هسته ياحفره جداره و هسته
-اندازه پس از استخراج عصاره، و صاف شدن، مخلوط

 به توجه با. گرفت انجام نهایی محلول يرو بر يریگ
 مقدار وهیم هر در موجود ثویتامین یبیتقر مقدار
 ، گرم ± 0001/0 دقت با را نمونه از گرم 10 – 100
 يریگاندازه آن دنبال به و ثنیتامیو استخراج و نیتوز
 ون،یتراسیت استاندارد يها-روش از کدام هر اساس بر

 يبرات. گرف انجامي نور یسنجفیط ي وولتامتر
 يهامحلول کنندهمداخله عوامل اثر از اجتناب

 زیآنال و هیته تازه و روزانه صورتبه هانمونه و استاندارد
 هامحلول کلیه هیته يبرا ونی از يعار آب از. دیگرد

 .شد استفاده
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  هادستگاه
ساخت  گرم ± 0001/0 دقت با1وسیسارتور يرازوت

 مرکز از گریز دستگاه و کنمخلوط ،کشور آلمان
 ساخت کشور101مدل 2دستگاه اتولب ،ساخت ایران

 2550 مدل 3مادزویش ينور سنجطیف دستگاه، آلمان
 مدل مترواهم شرکت متر pH ،ساخت کشور ژاپن

 کارهب يهادستگاه جمله ازساخت کشور سوئیس  826
 .بود پژوهش نیا در رفته

  
  اکسایش کاهش ونیتراسیت روش

نمونه  اسکوربیک اسید استخراج اساس بر روش این
 با همراه  اگزالیک اسید محلول از استفاده با ، آزمونه
و  2 رنگی ماده با سنجیعیار که باشدمی استیک اسید

 روشن صورتی رنگ ظهور تا ایندوفنل کلروفنلدي ـ6
 .)5609استاندارد ملی ایران به شماره ( گیرد می انجام

 اسید گرم 15 ، لیتري میلی 500حجمی بالن یک در
 خالص استیک اسید لیترمیلی 40 در را فسفوریکمتا

 حجم به و نموده حل مقطر آب لیترمیلی 200 و
 کاغذ با درنگ بی شود. محلول بدست آمدهرسانده می

 این. گردید صاف ، اي شیشه ظرف یک در صافی
 پایدار یخچال در روز 10 تا 7 مدت به تواند می محلول

   .کار رودهعنوان محلول استخراج بو به ماندب
کلروفنل دي -6و  2 گرم نمک سدیممیلی 50

 با گرم عاري از یون ولیتر آب میلی 150 در فنلایندو
 42 که محتوي  ،گرادسانتیدرجه  60 تا 50 دماي
گردید. باشد، حل  کربنات سدیم می گرم بی میلی

لیتري منتقل  میلی 250به بالن حجمی محلول حاصل
شد  رساندهبا آب مقطر به حجم  ،شدن و پس از خنک

درون ظرف باید . این محلول گردیدصاف سپس و 
 به .شوداي تیره در یخچال نگهداري  اي قهوه شیشه

شود،  لیل این که معرف رنگی بعد از مدتی فاسد مید
  .بهتر است در فواصل معین تازه تهیه شود

توزین  دقت با ، لیتريمیلی 50حجمی  بالن یک در
 که اسکوربیک اسید گرممیلی 50 ، گرم ± 0010/0

 نور از دور کاتوریسد در دادن قرار با آن رطوبت قبالً
 حجم به استخراج محلولریخته و با   است شده گرفته

                                                
1 Sartorius 
2 Autolab PGSTAT101 
3 Shimadzo 

 و محتوي ثویتامین مقدار به توجه با .رسانده شد
 دقت با نمونه از گرم 100 تا 10 مقدار ، نمونه غلظت

 اسید استاندارد محلول از لیتر میلی 5 .شد نبوزت
 رقیق استخراج محلول لیتر میلی 5 با را اسکوربیک

 صورتی رنگ ظهور تا رنگی محلول با درنگ بی و نموده
گردید. محاسبه نهایی براي تعیین  سنجیعیار روشن

مقدار آسکوربیک اسید بر اساس وزن اولیه نمونه 
 صورت گرفت.

 
  روش ولتامتري

 یلیپتانس روبشبا توجه به روش استاندارد بکار رفته 
 .شودیم انتخاب چرخهمین نیاول يبرا مثبت جهت در

 يبرا که شودیم شروع يمقدار چنان از لیپتانس نیا
 شدن کینزد با ندارد وجود ییایاح واکنش آن

 ندیفرا پتانسیل اختصاصی به شده اعمال لیپتانس
 مربوط به اکسایش آسکوربیک اسید انیجر ردوکس،

 پس. دیآ وجود به يادماغه تا کندیم شیافزا به شروع
 ندیفرا آن در که یلیپتانس هیناح از گذشتن از

 عوض لیپتانس روبش جهت ردیگیم قرار اکسایش
 انیجر یچگال که شودیم مالحظه نیبنابرا .شودیم

 جذر و فعالالکترو يهاگونه غلظت با متناسب دماغه
ثابت نگه  با .است انتشار بیضر جذر و روبش سرعت

-ها به غیر از غلظت گونه الکتروداشتن تمام متغیر
اکتیو، جریان پیک با افزایش غلظت آسکوربیک اسید 

   ابدییم شیافزا
 ينمودارها لیتحل اساس بر یکنون مطالعه

 زانیم يریگاندازه يبرا ثویتامین يبرا ولتاژ –انیجر
 کیپ يبلند. است شده انجام ویاکتالکترو گونه غلظت

 استفاده ثویتامین سنجش يبرا شیاکسا موج نیاول
 يولتامتر لهیوس به یآب طیمح در ثویتامین .شد
 نیمع ايشیشهکربن  الکترود کي یرو بر یخط

  گردید. 
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ascorbic acid 
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dehydroascorbic acid 
DHA

2H+ ,2e-

   
  واکنش اکسایش آسکوربیک اسید - 1 شکل

  
 الکترود کی با يالکترودسه ستمیس کی سلول

 الکترود کی و تینپال الکترود کی ،Ag /AgCl يانقره
 مرجع، الکترود عنوانبه بیترت به کهاي، کربن شیشه

در حضور  .استفاده گردید کار الکترودی و کمک الکترود
 و مقدار مناسبی pH=7فسفات با  بافر از تریلیلیم 10
 در محلول ي،ولتامتر سلول در استاندارد ثویتامین از
دمش  توسط هیثان 180 زمان درزدن و ی همط
 شده متوقف دادن تکان. گردید ژنیاکس فاقد تروژنین
 شدنساکن از بعد هیثان 30 اعمال پتانسیل نهایی و

–v 8/0  از mv/s  50برگشت و رفت سرعت با محلول
 طیشرا تا شد انجام شیآزما نیچندروبش شد.  -2/0
براي  تیکم صحت و دقت زانیم نیبهتر يبرا نهیبه

گیري در اندازه .شود نییتع ثویتامین مقدار تعیین
نمونه حقیقی با روش افزایش استاندارد انجام شد. در 

 بافر از یخط برگشت و رفت حالت در شاتیآزما تمام
  .شد استفاده لحام تیالکترول کی عنوانبه
  

  نوريسنجی روش طیف
نمونه آزمایشی مطابق با  اسکوربیک اسید استخراج

 حضور در ، 5609استاندارد ملی ایران به شماره روش 
انجام  استیک اسید همراه به اگزالیک اسید محلول

 فنلایندو فنل کلرودي-6 و 2رنگی شامل  محلول. شد
. گردد می ءااحی اسکوربیک اسید توسط کهاست 

 گرفته صورت گزیلن توسط ماده رنگی اضافی استخراج
 دستگاه توسطماده رنگی،  مقدار این تعیینسپس با  و

-گیري غیراندازه مترنانو 500 موج طول در سنجطیف
  .ث انجام شدمستقیم ویتامین

 در گزیلن کنندگیبیهوش خاصیت به توجه با
 به آن مورد در ایمنی اقدامات تمام باال، هاي غلظت
مناسب  تخلیه هود از آن با کار زمان درآمد و  عمل

استاندارد  روشمطابق  گزیلن خلوص .گردید استفاده
ص مرك گردید. در این تحقیق از گزیلن خال بررسی

  سازي استفاده گردید.بدون نیاز به تقطیر و خالص
 انجامروش گفته شده در باال  طبق را استخراج

ید. مقدار آ دستبآزمایشی  محلول که طوريبه داده
مقدار  .نمونه با توجه به تجربیات قبلی انتخاب گردید

 لوله یک در رای آزمایش محلول از لیترمیلی 5 تا 1
 بافر از معادل حجم یک آن به ومرکز ریخته  از گریز

 رنگی معرف از اضافی مقدار یک درنگ بی و فزودها
 گزیلن لیترمیلی 10 سپس وافزوده، مخلوط گردیده 

 2 هاي آماده شده به مدتمونهبه آن افزوده شد. ن
وژ شده و دور بر دقیقه سانتریفی 800دقیقه با سرعت 

شده سنجی جدا هاي طیفگیريفاز فوقانی براي اندازه
 متر،نانو 500 موج طول در سنجطیف دستگاه با و

 آزمونبراي نمونه شاهد و  .نمونه ثبت گردید جذب
ثبت  مترنانو 500 موج طول در گزیلن جذب شاهد

  .شد
در محدوده  استاندارد منحنی رسم و منظور تهیهبه

 1یش با توجه به جدول غلظتی نمونه مورد آزما
 از گریز لوله چهار از یک هر بهگرم) میلی 100-2(
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را افزوده، سپس  استخراج محلول حجم همان مرکز
اال ب در شده برده کارب آزمایشی محلول حجم با معادل

در  .افزوده شد بافر از معادل حجم یک هر بهافزوده و 

وش تصحیحات و اقدامات الزم بر اساس رصورت لزوم 
گیرد (استاندارد ملی استاندارد گزارش شده انجام می

  ).5609ایران به شماره 
  
  

 10-100گرم (مقدار نمونه اولیه  100ث در هر گرم ویتامینگیري هر روش بر حسب میلیمیانگین نتایج سه مرحله اندازه - 1جدول 
  )n= 3گرم و 

 ,.Arya et al( گزارش قبلی نام میوه
2000; Hassan et al., 

1975(  

- فرا -سنجی مرئیطیف  سیونتیترا
  بنفش

  ولتامتري

  57/59 ± 82/2 53/68 ± 38/2  57/75 ± 76/3  80-90  کلم بروکلی
  81/5 ± 33/0  80/6 ± 27/0  47/9  ± 82/0  6- 9  موز

  90/41 ± 13/2  01/43 ± 69/1  90/47 ± 67/0  45-50  آناناس
  67/44 ± 67/1  07/53 ± 42/1  63/58 ± 96/1  45-55  پرتقال وارداتی
 97/36 ± 49/1 27/49 ± 58/1  37/45 ± 29/1  30-44  گریپ فروت

 90/38 ± 80/1 70/44 ± 73/1  57/44 ± 91/2  45-55  پرتقال بم
 07/39 ± 69/1 17/52 ± 64/2  37/62 ± 84/1  45-55  پرتقال شمال

 87/31 ± 58/1 77/44 ± 02/2  83/50 ± 69/1  35-40  لیمو شیرین
 80/30 ± 60/1 80/35 ± 93/0  67/41 ± 29/2  30-35  لیمو ترش

 17/30 ± 96/1 40/36 ± 73/1  20/32 ± 33/2  30-35  نارنگی
 07/53 ± 02/3 71/67 ± 93/1  40/77 ± 53/2  60-95  کیوي
 40/5  ± 47/0 70/6  ± 73/1  13/7  ± 98/0  4- 7  هلو

 03/3  ± 22/0 00/4  ± 07/0  63/4  ± 56/0  3- 5  گالبی
 17/55  ± 91/0 33/79  ± 78/2  43/82  ± 31/2  75-90  فلفل سبز

  80/41  ± 27/2  93/55  ± 16/3  80/59  ± 13/3  55- 60  توت فرنگی

  07/27  ± 07/2  10/32  ± 73/2  07/32  ± 11/1  34-38  کلم
 63/3  ± 58/0 43/6  ± 31/1  97/3  ± 18/0  4-6  هویج

  
  نتایج و بحث

چندین آزمایش انجام شد تا شرایط بهینه براي 
حاصل براي تعیین و صحت کمیت  دقتبهترین میزان 
-اندازهاساس نتایج  بر شود. مشخصث مقدار ویتامین

هاي مختلف و بر اساس از نمونهآمده  بدستگیري 
که  گرفتنتیجه  توانمیروش استاندارد بکار رفته، 

 اسید آسکوربیکهاي پیشنهاد شده براي تعیین روش
 که این دهدباشند. نتایج حاصل نشان میمی مناسب

-اندازه .باشندمی آسان و خرج کم اجرا، ها قابلروش
داخلی و  نوع میوه 17گیري آسکوربیک اسید در 

جی سنو طیف ولتامتري ،تیتراسیون بوسیله وارداتی

خوبی با  خوانی نسبتاًنوري انجام شد. نتایج حاصل هم
  یکدیگر دارند. 

اي با متري چرخهیک ولتا بوسیله روش ولتامتري
 ،کار ترودکعنوان البهاي استفاده از کربن شیشه

Ag/AgCl عنوان الکترود پالتین بهو ع عنوان مرجبه
گرام حاصل را براي ولتامو 2شکل  .انجام شدکمکی 

ها در گیرياندازهدهد. هاي استاندارد نشان مینمونه
نسبت به الکترود  mv  1000تا  -200یک میزان 

آندي رایج  هايپیک mv/s 50 روبشبا سرعت مرجع 
د به شیمیایی آسکوربیک اسیبراي اکسایش الکترو

 گزارش شده mv 480اسکوربیک اسید در  هیدرودي
هاي کاتدي در آن . اما پیکدهدرا ارائه می 2شکل  در

  است. رنج مشاهده نشده
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  هاي استاندارد اسکوربیک اسیدگرام نمونهولتامو -2شکل 

  
  

 یسهقامهم  ها بااین میوهمقادیر ویتامین ث اگر 
 دیگربا هماین مقادیر  که شد دمشاهده خواه شود

-در میوهث ند. این موضوع که ویتامینهست متفاوت
از این تحقیق قابل استنباط  زیادي وجود داردهاي 

عنوان اطالعات پایه براي تعیین این گزارش بهاست. 
 تواندمورد بررسی میهاي در میوهث سطح ویتامین

راهنماي خوبی براي می تواند این اطالعات  بکار رود،
 میوه یکیک انتخاب درست  به منظور مصرف کننده

گیري در نتایج اندازه .باشد ثبا سطح باالي ویتامین
-یک فاصله زمانی سه فصلی عدم وجود اختالف معنی

در جدول  ،رودهد. از ایندار بین نتایج را نشان می
گیري براي هر میوه و یک، میانگین سه مرحله اندازه

  نتایج حاصل از مطالعات قبلی ارائه شده است.
باال ث هاي با ویتامینب این نوع میوهمصرف مناس

ها بیماري منظور درمان و یا کاهش عوارضبه تواند می
بر اساس نوع  سالمتی ءحفظ و ارتقابراي  و همچنین

مد نظر قرار گیرد.  ثهاي داخلی غنی از ویتامینمیوه
عنوان د بهنتوانمیبکار رفته در این تحقیق هاي روش

-کنترل کیفیت آزمایشگاهیک روش قابل اطمینان در 
استفاده به امکانات آن آزمایشگاه با توجه  ي غذاییها

هاي وارداتی هدهد که میواین تحقیق نشان می شود.
هاي داخلی ث بر میوهاز نظر ارزش ویتامین لزوماً

  ارجحیت ندارند.
تحلیل  2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

  براي هر سه روش انجام شد. آماري واریانس نتایج
هـا بـه   دقـت روش  نتایج بدست آمده نشان داد میزان

سـنجی نـوري   متري و طیـف تیتراسـیون، ولتـا   ،ترتیب
رغـم ایـن موضـوع اخـتالف     ته علییابد. البافزایش می

ها ها وجود نداشت. دقت روشدار بین دقت روشمعنی
کمی با یکدیگر متفـاوت اسـت ولـی نتـایج حاصـل از      

-ثر از ماتریس زمینه، یعنی نوع میوه نمـی أها متروش
هاي قبلی اصل از هر سه روش با گزارشتایج حباشد. ن

قابل مقایسه و رضایت بخش بود. نتـایج ایـن تحقیـق    
-گردد، میاینکه یک مطالعه میدانی تلقی می عالوه بر

ــه  ــوي تغذی ــد در انتخــاب الگ ــب و روش توان اي مناس
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هـاي کنتـرل کیفـی    آزمایشی مناسب براي آزمایشـگاه 
  مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

  
  

  سپاسگزاري
این تحقیق بر اساس نتایج حاصـل از طـرح پژوهشـی    

نور استان گرانت مولف با همین عنوان در دانشگاه پیام
  قم تعریف شده و انجام گردیده است.

  
  
  
  
  
  

  )n=3ها (گیريریانس و انحراف استاندارد اندازهنتایج آماري وا - 2جدول 

  
  

  
  
  
  
  

    واریانس روش  روش انحراف استاندارد
 نوع میوه  متريولتا  سنجی نوريطیف  تیتراسیون  متريولتا  سنجی نوريطیف تیتراسیون

12/5  23/0  84/3  20/26  44/10  76/17   کلم بروکلی 
12/1  36/0  50/0  26/1  13/0  25/0   موز 
87/0  25/2  91/2  76/0  06/5  49/8   آناناس 
81/2  89/1  45/2  89/7  57/3  02/6 وارداتیپرتقال    

86/1  18/2  15/2  44/3  76/4  64/4  گریپ فروت 

09/4  51/2  61/2  70/16  28/6  79/6  پرتقال بم 
42/2  52/3  45/2  86/5  36/12  02/6  پرتقال شمال 
34/2  79/2  10/2  45/4  80/7  40/4  لیمو شیرین 
27/3  28/1  08/2  66/10  63/1  33/4  لیمو ترش 
05/3  55/2  66/2  31/9  51/6  09/7  نارنگی 
54/3  51/2  36/4  52/12  31/6  02/19  کیوي 

31/1  36/2  62/0  70/1  56/5  39/0  هلو 

76/0  10/0  31/0  58/0  01/0  09/0  گالبی 

04/3  78/2  31/1  26/9  70/7  70/1  فلفل سبز 
29/4  22/4  18/3  39/18  80/17  11/10  توت فرنگی 
50/1  73/3  74/0  24/2  93/13  54/0  کلم 

25/0  82/1  85/0  06/0  32/3  72/0  هویج 

32/132  20/113  40/95 هامجموع واریانس روش    

73/5  54/3  93/3 هاانحراف میانگین واریانس روش    
35/7  79/4  31/5 هاانحراف استاندارد واریانس روش    
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Abstract 
Numerous Analytical methods applied to determine Vitamin C or ascorbic acid (AA), an 
important antioxidant, in foods and fruits of various matrixes have been reported in scientific 
books and papers. This study is based on an analysis of the I-E charts of ascorbic acid oxidation 
in samples of fruits in the city of Qom. The Peak height of the first wave of ascorbic acid 
oxidation is used to measure AA. Also, having used standard titration and optical spectroscopy, 
the amount of ascorbic acid was determined. To ensure optimal conditions and factors, the 
measurement was performed on 17 types of fruits. The results obtained by three methods: 
optical spectroscopy, voltammetry and titration for measuring the ascorbic acid of 17 types of 
fruit were compared. Statistical analysis of the results variance for all the three methods was 
done. The results showed that the accuracy of the methods increase from titration, voltammetry 
to optical spectroscopy. The amount of ascorbic acid in fruits is different. The results of all 
three methods were comparable with previous reports and were satisfactory. The results, in 
addition to being considered a field study, can be used to select the appropriate nutritional 
model and analytical methods for food quality control laboratories.   
 
Keywords: Fruit, Spectrophotometry, Vitamin C, Voltametric 
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