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 چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی میوۀ درخت پیوندی با میوۀ پایه، در دانشگگا  لوگوک اشگاوروی و معگاب      

های چهگار پایگ     ااسیدانی، مقدار فعول ال و فالونوئید ال میو  انجاک گرفت. بدین معظور فعالیت آنتی 1392-93طبیعی گرگان در سال 

های یادشگد  در   روی پایه ،سالوستیانا,و  ،ایتالیایی,های درخت پیوندی پرتقال  در مقایسه با میو ‘ سیتروموو’و ‘ رنجنا’، ‘محوه شل’، ‘یووو’

تصادفی در سگه    های مختوف میو  الم او پوست و گوشت بررسی شد. این پژوهش در قالب آومایش فااتوریل بر پای  طرح اامالً بخش

اگه  طگوری  درصد تحت تأثیر پایه، رقم و بافت میو  قرار داشت، بگه  1شد  در سطح  گیریت انداو تكرار اجرا شد. براساس نتایج، صفا

محوگه مشگاهد  شگد. همنعگین     پیوندشگد  روی پایگ  شگل    ،ایتالیگایی ,گرک در گرک( در پوست رقم  میوی 38/21بیشترین مقدار فعول ال )

گرک در گگرک( در   میوی 337/0و بیشترین مقدار فالونوئید ال )‘ سیتروموو’درصد( در پوست پای   71/85ااسیدانی ) بیشترین فعالیت آنتی

بود. براساس نتایج، توانمعدی تجمگ  فعگول اگل در میگوۀ پایگه در میگاان فعالیگت         ‘یووو’پیوندشد  بر روی پای   ،سالوستیانا,پوست رقم 

ااسیدانی میوۀ درخت پیونگدی بگا پایگه     بین ترایبات آنتی ااسیدانی میوۀ درخت پیوندی مؤثر است و همبستگی مثبت دارد. با ایعكه آنتی

های ترایبی و  رسد این تفاوت ناشی او ویژگی نظر می گونه رابط  مشخصی بین آنها مشاهد  نشد. بهداری وجود داشت، هیچ تفاوت مععا

 فیایولوژیكی هر میو  )رقم پیوندی یا پایه( باشد.

 .ضدااسیداسیونی، فالونوئید ال، فعول ال، مرابات، خواص پوست و گوشت میو  ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

اه او اند  های ثانویهترایبات فعولی گرو  بارگی او متابولیت

انگد  پروپانوئید مشتق شگد  مسیر شیكمات و متابولیسم فعیل

های [. ترایبات فعولی براساس تعداد و موقعیت گرو 4،  6]

هیدرواسیل و حضور ترایبات دیگر به چعد گگرو  تقسگیم   

شوند. او نظر حاللیت بگه دو صگورت ترایبگات فعگولی     می

هگا و  نوئیگد ها، فالوپروپانوئیدهای فعولی، فعیلمحوول )اسید

هگای متگراام،   ها( و ترایبات فعگولی نگامحوول )تگانن   ایعون

 [.  9،  12شوند ]بعدی میلیگعین و غیر ( طبقه

غعگگگی او ترایبگگگات  ،هگگگای مختوگگگف مرابگگگاتگونگگگه

دهد اگه ایگن   اند. مطالعات متعدد بالیعی نشان می فالونوئیدی

سرطان و ها، خواص ضدالتهاب، ضدااسیداسیون، ضدترایب

و  1بااتری دارند. برخی او این فالونوئیدها نظیر ناریعجینضد

اه جاء مگواد توگم موجگود در پوسگت میگوۀ       2نئوهسپریدین

تبگدیل    هگای بسگیار قگوی   اععگد  مرابات هستعد، بگه شگیرین  

برابگر او سگااارو    150و  100ترتیگب   شگوند  ایگن دو بگه    می

 رسعدترند و در صعای  غذایی و دارویی به مصرف میشیرین

ی میوۀ مرابات شگامل فالونوئیگدها و   فعولترایبات [. 2،  15]

ی اسگگت و در ایگگن میگگان، فالونوئیگگدهای   فعگگولاسگگیدهای 

میگوۀ مرابگات    همنعگین انگد.   گویكوویدی در مرابات غالگب 

حاوی ترایبات مفید دیگر مانعگد لیمونوئیگدها، فالونوئیگدها،    

اسگگید  هگگای مهگگم نظیگگر ااسگگیدان پكتگگین، اومگگارین و آنتگگی

و ااروتعوئیدهاست اه تگأثیر مهمگی در سگالمت    سكوربیك آ

ی، میگگوۀ فعگگوللگگالو ، ترایبگگات  [. بگگه19،  20انسگگان دارنگگد ]

مرابگگات را او خسگگارت میكروبگگی، پرتگگو فگگرابعفش و دیگگگر 

 هگای  سگوول [. 17دارد ] وا طی رشد، مصون مگی  لوامل تعش

به نگولی   ااسیداتیو، هایآسیب مقابل در حفاظت برای گیاهی

 میگان  ایگن  او اه مجهاند های آواداععدۀ رادیكالجارو مسیست

آسگكوربیك او   اسگید اگرد.   آسكوربیك اشار  اسید به توان می

                                                           
1 . Naringin 
2 . Neohesperidin 

 هگای احیای رادیكال با اه است قوی بسیار هایااسیدانآنتی

شود و تأثیر بسگیار مهمگی در   می آنها باودارندگی موجب آواد

هگای فعگال   گووتگاتیون و حگذف گونگه    –مسیر آسگكوربات  

 .[13ااسیژن در اوروپالست و سیتوسول دارد ]

های ثانویه  لوامل جغرافیایی و اقویمی بر تولید متابولیت

های مورفولوژی گیاهان مؤثرنگد. مگواد مگؤثر  بگا      و ویژگی

شوند، ولی تجم  آنها هدایت فرایعدهای ژنتیكی ساخته می

ع تحت تأثیر لوامل محیطی نظیر نور، درج  حرارت، ارتفگا 

گیرد. لوامگل محیطگی بگر مقگدار مگواد       و بارندگی قرار می

دهعدۀ مواد مؤثر  و مقدار تولیگد وون  مؤثر ، لعاصر تشكیل

[. پایگه و  21گذارنگد ]  خشك و مورفولوژی گیا  تگأثیر مگی  

هگگوایی بگگر مقگگدار فالونوئیگگدها و  و ژنوتیگگو و شگگرای  آب

هگای سگیب اثگر مععگاداری     خواص ضدااسیداسگیونی رقگم  

بیشترین ترایبات فعولی مربگو  بگه اوئرسگتین و    داشت و 

 [. همنعگگین توانمعگگدی14اوئرسگگتین گاتاتوویگگد بگگود ]

 مختوگف  هگای پایگه  و مختوگف  در ارقاک میو  ااسیدانی آنتی

دو نمونگگه پیونگگد  [. در یگگك تحقیگگق، 9متفگگاوت اسگگت ]

Citrus macrophylla L.  وCitrus aurantium  بگگر روی

 Citrus aurantiumاستفاد  شد. پیوند   3،ورنا,پای  لیموی 

هگا  تگرین گونگه  های برنا و واشعگتن ناول معاسبپایهو میان

-دی-8، 6برای لیمو بودند. در مقایس  انگواع فالونوئیگدها   

بیشترین تأثیرپذیری او پیونگد    4سی گویكوویل دیوسمتین

ااسیدانی نظیر گیاهان با تولید ترایبات آنتی[. 10را داشت ]

های رسگاختا افاون بر حفظ  ااروتعوئیدها و یبات فعولیترا

های فعال تولیدشد  در شرای  سوولی خود در برابر رادیكال

هگا را  دیسموتاو این رادیكگال  سوپرااسید آنایم تعش توس 

توس  آسكوربات سپس و ارد  تبدیل هیدروژن پرااسید به

 یلتبد آب به دراوروپالست ردواتاونو گووتاتیو پرااسیداو

 [. 20اععد ]می

                                                           
3 . “Verna” 

4 . 6,8-di-C-glucosyl diosmetin 
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، ااسیداسیونی هدف پژوهش حاضر، بررسی خواص ضد

، ‘یووو)’های میوۀ چهار پایه ال و فالونوئید ال بافتفعول 

و ارقاک پیونگدی پرتقگال   ‘( سیتروموو’و ‘ نارنج’، ‘محوهشل’

های مذاور بود و سگعی   ( روی پایه،سالوستیانا,و  ،ایتالیایی,)

ااسگیدانی و مقگدار    توانمعدی آنتگی شد با بررسی و مقایس  

این ترایبات در میوۀ پایه و درخت پیونگدی، نقگش پایگه و    

ارقاک پیوندی در بهبود خصوصیات ایفی در ارقاک مرابگات  

 بررسی شود.
 

 ها مواد و روش. 2

این طرح در قالب آومایش فااتوریل بگر پایگه طگرح اگامالً     

 تصادفی در سه تكرار انجاک گرفت.
 

 گياهی . مواد1. 2

، 1‘سگیتروموو )’در این پگژوهش، او میگوۀ چهگار رقگم پایگه      

( و دو رقگگم پیونگگدی 4‘یگگووو’و  3‘محوگگهشگگل’، 2‘نگگارنج’

های مذاور واقگ  در   ( روی پایه6‘سالوستیانا’و  5‘ایتالیایی)’

ایستگا  تحقیقات مرابات اترا واق  در شهر تعكابن وابسته 

 1392-93به مؤسس  تحقیقگات مرابگات اشگور در سگال     

اگه   7ها براساس مقدار مواد جامد محوگول  استفاد  شد. میو 

های آذر بود برداشت و به بخش تحقیقات  در نیمه 10برابر 

آومایشگاهی در دانشگا  لووک اشگاوروی و معگاب  طبیعگی    

هگای مگورد ارویگابی میگو  شگامل       گرگان معتقل شد. بخش

 پوست و گوشت بود.

 

 کلگيري فنول . اندازه2. 2

میكرولیتگر او لصگارۀ    20گیری فعول اگل ابتگدا   رای انداو ب

                                                           
1.Citrus paradisi X Poncirus trifoliata 

2. Citrus aurantium 

3. Citrus sinensis var. shel mahalleh 

4. Citrus junos  

5 .Citrus sinensis var. italian 

6 .Citrus sinensis var. salustiana 

7. TSS 

 100درصگد( بگا    80لیتر متانول میوی 10گرک در  1متانولی )

لیتگر آب مقطگر   میوگی  16/1و  8میكرولیتر فگولین سگیواالتیو  

میكرولیتگر   300مخوو  شد و پس او پعج تا هشت دقیقگه،  

ب لیتگر آ میوگی  100گرک در  6/10سدیم یك موتر )اربعات

دقیقگه در   30مگدت   مقطر( بگه آن اضگافه شگد. محوگول بگه     

گرفگت.  گگراد قگرار   درج  سگانتی  40تاریكی و حماک بخار 

درصد استفاد   80جای لصار ، او متانول  برای شاهد نیا به

شگگد. او ایگگن محوگگول بگگرای اگگالیبر  اگگردن دسگگتگا        

شد و سگپس   ( استفاد UV/VIS 2800اسپكتروفتومتر )مدل 

[. بگرای  7نانومتر قرائگت شگد ]   765طول موج  ها درنمونه

های متفگاوت اسگتاندارد    رسم معحعی االیبراسیون او غوظت

در متگگانولآ آب  9اسگگیداسگگید )محوگگول گالیگگك  گالیگگك 

  (.1(( استفاد  شد )شكل 50آ50)

 

 گيري محتواي فالونوئيد کلاندازه. 3. 2

لیتر او میوی 5/0گیری محتوای فالونوئیدی، ابتدا برای انداو 

 80لیتر متگانول  میوی 10گرک در  1شد  ) لصارۀ متانولی تهیه

لیتگگر اوریگگد میوگگی 1/0لیتگگر متگگانول، میوگگی 5/1درصگگد( بگگا 

اورید آلومیعیگوک در  گرک  10درصد در اتانول ) 10آلومیعیوک 

-لیتگر اسگتات    میوی 1/0لیتر اتانول و آب مقطر(، میوی 100

لیتر آب مقطگر( و  میوی 10گرک در  41/2پتاسیم یك موتر )

لیتر آب مقطگر مخوگو  شگد. بگرای تهیگ  شگاهد       میوی 8/2

جای لصارۀ متانولی، تعها او متانول خالص اسگتفاد  شگد.    به

مخوگگو  نگگیم سگگالت در تگگاریكی قگگرار گرفگگت و سگگپس  

نگگانومتر توسگگ  دسگگتگا   415درنگگد در طگگول مگگوج  بگگی

مقگگدار قرائگگت و  UV/VIS 2800)اسگگپكتروفتومتر )مگگدل 

ونوئید ال براساس خ  استاندارد اوئرستین تعیین شگد  فال

هگگای مختوگگف او اسگگتاندارد   بگگدین معظگگور، غوظگگت [. 7]

ساخته و بعد او خواند  شدن لدد جذب، خ   10اوئرستین

 (. 1استاندارد رسم شد )شكل 

                                                           
8. Folin ciocalteu 

9. Gallic acid 

10. Quercetin 
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 ترتیب برای فالونوئید كل و فنول كل . نمودار استاندارد كوئرستین و گالیک اسید به1شکل 

 

هااي ززاد  گيري درصد مهاار رادکكاال  . اندازه4. 2

1روش  به
DPPH    

های دی پگی   در این آومایش، او روش درصد مهار رادیكال

 DPPHلیتر او  میوی 2[. ابتدا 7( استفاد  شد ]DPPHپی اچ )

 100گگرک رادیكگال بگه     میوگی  4مگوتر )  میوی 1/0با غوظت 

لیتگر   میوی 2تر متانول( به لول  آومایش اضافه و سپس لی میوی

های  شد  به آن افاود  شد. سپس لوله او لصارۀ متانولی تهیه

دقیقه در محی  تاریك قگرار داد  شگد.    30مدت  آومایش به

درنگد بگا دسگتگا      ها بگی  بعد او پایان وااعش، جذب نمونه

 517( در طول مگوج  UV/VIS 2800)مدل  2اسپكتروفتومتر

لعگوان بالنگك اسگتفاد  شگد.      او متانول بگه نانومتر قرائت و 

لعوان شاهد  های مذاور، یك لول  آومایش به بر نمونه افاون

 2و  DPPHلیتگر   میوگی  2درنظر گرفته شد اه تعهگا حگاوی   

او فرمول  DPPHفعالیت مهار رادیكال لیتر متانول بود.  میوی

  اععدگی رادیكال محاسبه شدآ درصد فعالیت خعثی

(1) (AS/AC - 1 )100 DPPH = 

بدون لصار   DPPHجذب رادیكال  ACدر این رابطه، 

 لالو  نمونه است. به DPPHجذب  ASلعوان اعترل و  به

                                                           
1  .  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

2 .Spectrophotometer 

 . تجزکة زماري5. 2

این طرح براساس آومایش فااتوریل در قالب طگرح اگامالً   

تصادفی در سه تكرار انجاک گرفت. فااتورها شامل پایگه در  

چهار سطح، رقم در سگه سگطح و نگوع بافگت میگو  در دو      

و  LSDهای حاصل با استفاد  او آومگون   سطح بود. میانگین

 مقایسه شدند. SASافاار آماری  نرک

 

 نتاکج و بحث. 3

تجزکة وارکانس ارقاا  ماورد ززمااک  و ناو      . 1. 3

 شده گيريبافت بر صفات اندازه

براساس تجای  واریانس نگوع پایگه بگر مقگدار فعگول اگل،       

 1ااسگیدانی میگو  در سگطح     فالونوئید ال و خواص آنتگی 

درصد مععادار بود. ارقاک، نگوع بافگت میگو ، پایگه و اثگرات      

اطمیعگان تگأثیر   درصگد   99گان  آنها بگا  متقابل دوگانه و سه

 شد  داشت. گیریهای انداو مععاداری بر متغیر

 

شاده در   گياري . مقاکسة ميانگين صافات انادازه  2. 3

 ميوۀ چهار پاکة بذري مرکبات

ها، بیشترین مقدار فعگول اگل   براساس نتایج مقایس  میانگین

گرک در گگرک( و امتگرین آن    میوی 5/14‘ )محوهشل’در پای  
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دسگت آمگد   گرک در گرک( به میوی 47/4) ‘سیتروموو’در پای  

گگرک   میوگی  238/0‘ )یووو’(. فالونوئید ال در پای  2)شكل 

گگرک در گگرک(    میوگی  113/0‘ )محوگه شل’در گرک( بیشتر او 

ااسگیدانی   (. بیشترین خواص آنتگی 3تولید شد  بود )شكل 

و  51/68ترتیگگب  )بگگه‘ نگگارنج’و ‘ سگگیتروموو’در میگگوۀ پایگگ  

 26/55‘ )محوگه شگل ’مترین آن، در پای  درصد( و ا 47/68

-(. در تحقیقات بر روی پایه4درصد( وجود داشت )شكل 

ال و فالونوئید ال  ااسیدان، فعول های مرابات، مقدار آنتی

های برخی مرابات اخگتالف مععگاداری   در میوۀ ارقاک و پایه

هگوایی نیگا    و داشت و این ترایبات تحت تأثیر شگرای  آب 

 [.5قرار گرفتعد ]

           
 . تأثیر پایه بر مقدار فالونوئید كل3. تأثیر پایه بر مقدار فنول كل                               شکل 2شکل 

 
 اكسیدانت . تأثیر پایه بر مقدار آنتی4شکل 

 

ثير ارقااا  باار صاافات   . مقاکسااة ميااانگين تاا   3. 3

 شده گيري اندازه

، فعول ال، فالونوئیگد اگل و    LSDبراساس مقایس  میانگین

طگوری اگه    ااسیدان در ارقاک مختوف متفاوت بگود، بگه   آنتی

 84/12و  07/13ترتیگگب  بیشگگترین مقگگدار فعگگول اگگل )بگگه 

و  ،سالوسگتیانا ,و  ،ایتالیگایی ,گگرک در گگرک( در پرتقگال     میوی

های بگذری   گرک در گرک( در میوۀ پایه یمیو 1/2امترین آن )

او  ،ایتالیگایی ,و  ،سالوستیانا,(. بین پرتقال 5تولید شد )شكل 

نظر آماری اختالف مععاداری وجود نداشت. بیشترین مقدار 

گرک در گرک(  میوی 175/0و  178/0ترتیب  فالونوئید ال )به

 ،سالوسگتیانا ,و  ،ایتالیایی,نیا همانعد فعول ال در میوۀ پرتقال 

هگای   های پایه گرک در گرک( در میو  میوی 132/0و امترین )

اخگتالف   ،ایتالیایی,و  ،سالوستیانا,وجود آمد اه بین  بذری به

(. بیشگگترین خگگواص 6مععگگاداری وجگگود نداشگگت )شگگكل 

درصد( و امتگرین آن   42/69ها ) ااسیدانی در میوۀ پایه آنتی

 (.7تولید شگد )شگكل    ،ایتالیایی,درصد( در پرتقال  85/56)
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ترایبات فالونوئیگدی )نگاریعجین و هسگپریدین( در ارقگاک     

طوری اه بیشگترین مقگدار    مختوف مرابات متفاوت بود، به

فگگروت و بیشگگترین مقگگدار  نگگاریعجین در نگگارنج و گریگگو 

هسپریدین در میوۀ ارقگاک پرتقگال و نگارنگی در دو معطقگ      

ن خگواص  [. همنعین میگاا 11جیرفت و تعكابن تولید شد ]

طور مععگاداری او رقگم    ناول به‘ تامسون,ااسیدانی رقم  آنتی

[. نتایج پژوهش حاضر با آومایش 3امتر بود ]‘ پیج,نارنگی 

ااسیدانی، تجم  ترایبات فعگولی   تأثیر گونه در فعالیت آنتی

 .[8و فالونوئیدی مرابات، مطابقت داشت ]

 

                
 . تأثیر ارقام بر مقدار فالونوئید كل6. تأثیر ارقام بر مقدار فنول كل                               شکل 5شکل 

 
 اكسیدانت . تأثیر ارقام بر مقدار آنتی7شکل 

. مقاکساااة تااا ثير ناااو  بافااات بااار صااافات   4. 3

 شده گيري اندازه

گیگری فعگول اگل و فالونوئیگد اگل و      ه انگداو  با توجگه بگ  

ااسیدان در پوست و گوشت، نتایج نشان داد بیشگترین   آنتی

ااسگیدانی   مقدار فعول ال و فالونوئید ال و خگواص آنتگی  

گرک در گرک  میوی 185/0گرک در گرک،  میوی 09/10ترتیب )به

درصد( در پوست میوۀ ارقاک مورد آومایش تولیگد   62/70و 

 138/0گرک در گرک،  میوی 58/8ترتیب ) ین آن بهشد و امتر

درصد( در گوشت میگو  تولیگد    24/55گرک در گرک و  میوی

های میگوۀ مرابگات او نظگر    (. بافت10تا  8های شد )شكل

دلیگل داشگتن    تولید مواد مؤثر  متفاوت بود و پوست میو  به

های روغعی و رنگد ورد دارای بیشگترین مقگدار فعگول      غد 

ااسیدان نسبت بگه گوشگت بگود.     ئید ال و آنتیال، فالونو

دلیل رقیق بودن مواد در گوشت میو  نسبت بگه   همنعین به

شگدۀ فگود در گوشگت     گیریپوست میاان متغیرهای انداو 

 [. 1امتر بود ]
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 . تأثیر بافت بر مقدار فالونوئید كل9شکل                 . تأثیر بافت بر مقدار فنول كل            8شکل 

 

 
 اكسیدانت              . تأثیر بافت بر مقدار آنتی10شکل 

 

 

 مرابات،ۀ پوست میو مرابات، در او رقم 13 در مقایس 

تولید  میو  گوشت نسبت به بیشتری فالونوئید و فعول مقدار

 فعول و مقدار بیشتری پوست آلو و شویل همنعین .[8شد ]

 ترایبگات  [. سگطح 9دارند ] گوشت بافت به نسبت فالونول

 او بیشگتر  فرنگگی گوجگه  پوسگت  در فالونوئیگدی  و فعگولی 

و  فعگول  او انار میوۀ همنعین پوست. [20است ] آن گوشت

ت برخگوردار اسگ   آن گوشگت  بگه  نسگبت  بیشتری فالونوئید

 هگای بافگت  در تجمگ   بگه  تمایگل  مواد فعولی . احتماتً[13]

 ترایبگات  ایگن  وظگایف اصگوی   ویگرا  دارنگد   گیگا   اپیدرمی

 حشگرات و  فگرابعفش،  پرتگو  برابگر  در گیگا   او حفاظگت 

 بگودن  بیشگتر  بگرای  لگاموی  تواند می و همین هاست بیماری

 [.1باشگد ]  میگو   پوسگت  بخگش  در ترایبگات  مقگدار ایگن  

 قسگمت  اگه  نشگان داد تحقیقات بر روی پرتقگال تامسگون   

 بیشترین او سیترنج پای  روی تامسون پیوندشد  میوۀ پوست

در  فالونوئیگد  مقگدار [. 3ت ]برخوردار اسگ  فالونوئید مقدار

 .[16اسگت ]  نارنگی و پرتقال میوۀ لصارۀ او تر غعی پوست

 تأثیر فالونوئیدی و فعولی ترایبات بیوسعتا نور در اوآنجا اه

 ویژ  به نور برابر در محافظتی نقش مواد این واق  در و دارد

 پوسگت  قسگمت  در ایگن ترایبگات   دارنگد،  اوتا  موج طول

بیشترند. در نهایت ایعكگه پوسگت ارقگاک مرابگات فعالیگت      

لعوان معب   تواند به ای دارد و می نسبت قوی ااسیدانی به آنتی

اگه نتگایج   هگای طبیعگی مطگرح باشگد      ااسیدان غعی او آنتی

 .[1]های مذاور مطابقت دارد  تحقیق حاضر با گاارش
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. اثر متقابل بافت ميوه، پاکه و ارقا  پيوندي بار  5. 3

 شده گيريصفات اندازه

ها، بیشترین مقدار فعگول اگل    براساس نتایج مقایس  میانگین

( در پوسگت و  گگرک در گگرک   میوی 9/20و  38/21ترتیب )به

مقدار و امترین ‘ محوهشل’روی پای   ،ایتالیایی,گوشت رقم 

گرک در گرک( در گوشگت پایگ  بگذری     میوی 39/1فعول ال )

(. فالونوئیگد اگل تحگت تگأثیر     11تولید شد )شكل ‘ یووو’

اه بیشترین مقدار طوریبافت میو  و ارقاک روی پایه بود، به

 ،سالوسگتیانا ,در پوسگت رقگم    گرک در گرک( میوی 337/0)آن 

 072/0و  076/0، 067/0و امترین آن )‘ یووو’بر روی پای  

و ‘ محوگه  شگل ’گرک در گرک( در پوست میوۀ پای  بذری  میوی

‘ محوگه  شگل ’روی پای   ،سالوستیانا,و  ،ایتالیایی,گوشت رقم 

(. همنعگگین بیشگگترین خگگواص  12مشگگاهد  شگگد )شگگكل  

در پوسگگت پایگگ  بگگذری درصگگد(  71/85)ااسگگیدانی  آنتگگی

درصگگد( در  93/24و  95/23و امتگگرین آن )‘ سگگیتروموو’

روی  ،ایتالیگایی ,و گوشگت رقگم   ‘ یگووو ’ی  بذری گوشت پا

در بررسگی تگأثیر   (. 13مشاهد  شد )شگكل  ‘ محوهشل’پای  

فگروت  هشت نوع پای  متفاوت بر ایفیگت دو نگوع گریگو   

هگای پیوندشگد  بگر روی پایگ  نگارنج      گاارش شد اه میو 

. نتگایج  [18انگد ]  دارای بیشترین مقدار مواد جامگد محوگول  

های محققگان دیگگر بیگانگر     ین یافتهآومایش حاضر و همنع

ثیر پایه بر ایفیت گون  پیوندی با نوع أاین مطوب است اه ت

 .[3،  18گونه و پایه و اثر متقابل بین آنها ارتبا  دارد ]

 

 
 كل . تأثیر نوع بافت میوه، پایه و ارقام پیوندی بر فنول11شکل 

 حروف مشتر  با هم اختالف مععاداری ندارند. *

 
 كل . تأثیر نوع بافت میوه، پایه و ارقام پیوندی بر فالونوئید12شکل 

 حروف مشتر  با هم اختالف مععاداری ندارند.* 
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 اكسیدان . تأثیر نوع بافت میوه، پایه و ارقام پیوندی بر مقدار آنتی13شکل 

 حروف مشتر  با هم اختالف مععاداری ندارند. *

 

اکساايدانی پاکااه و  . همبسااتگی ترکيبااات زنتاای6. 3

 درخت پيوندي

 میگوۀ  بررسی همبستگی نتایج نشان داد اه مقگدار فعگول اگل   

پایه، فالونوئیگد اگل پایگه بگا      درخت پیوندی با فعول ال میوۀ

ل ال درخت پیوندی همبستگی مععاداری فعول ال پایه و فعو

(. مقدار فالونوئید ال درخت پیوندی با فعول 1ندارد )جدول 

 5ال پایه همبستگی معفی و با فالونوئید اگل پایگه در سگطح    

ااسگیدانی پایگه بگا     درصد همبستگی مثبت دارد. خواص آنتگی 

درصد و با فعول ال درخت پیوندی  1فعول ال پایه در سطح 

صد همبستگی مععاداری دارد. همنعین خواص در 5در سطح 

ااسیدانی درخت پیوندی با فعگول اگل درخگت پیونگدی،      آنتی

همبستگی معكوس و با فالونوئیگد اگل درخگت پیونگدی در     

درصد همبستگی مثبت دارد. بگه بیگان دیگگر، هرچگه      1سطح 

مقدار فالونوئید ال پایه بیشگتر باشگد، مقگدار فالونوئیگد اگل      

خواهد شد و هگر قگدر میگاان خگواص      درخت پیوندی بیشتر

ااسیدانی پایه بیشگتر باشگد، مقگدار فعگول اگل در پایگه و        آنتی

 شود. درخت پیوندی بیشتر می

 شده بین پایه و درخت پیوندی گیری . همبستگی بین فاكتورهای اندازه1جدول 

 صفات
 ال فعول

 پایه

 فعول ال درخت

 پیوندی

 فالونوئید ال

 پایه

 فالونوئید ال

 درخت پیوندی

 ااسیدان  آنتی

 پایه

 ااسیدان آنتی

 درخت پیوندی

      1 فعول ال پایه

     ns092/0 1 فعول ال درخت پیوندی

    ns040/0- ns164/0- 1 فالونوئید ال پایه

   ns156/0 *275/0 1 -332/0* فالونوئید ال درخت پیوندی

  ns077/0- ns105/0- 1 279/0* 856/0** ااسیدان پایه آنتی

 ns083/0- **521/0- ns100/0 **410/0 ns014/0- 1 ااسیدان درخت پیوندی آنتی

 درصد است. 5و  1ترتیب معرف سطوح مععاداری در سطح  آ به**و  *
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 گيري   . نتيجه4

نتایج نشان داد اه مقدار فعول ال، فالونوئید ال و خواص 

ااسیدانی پایگه و درخگت پیونگدی متفگاوت بگود و در       آنتی

برخی مواق  رابط  مشخصی بین اثر پایه بر مقدار ترایبگات  

گرک در  میوی 38/21وجود داشت. بیشترین مقدار فعول ال )

روی پایگگ   ،ایتالیگگایی,گگگرک( در پوسگگت و گوشگگت رقگگم   

 337/0)بیشترین مقدار فالونوئید ال و همنعین ‘محوه شل’

بگر روی پایگ     ،سالوستیانا,در پوست رقم  گرک در گرک( میوی

ااسگیدانی   لگالو  توانمعگدی آنتگی   بگه مشاهد  شگد.   ‘یووو’

هگا بیشگتر بگود.     او سایر پایگه ‘ سیتروموو’پوست پای  بذری 

نتایج حاصل او همبستگی نشان داد اه بین فالونوئیگد اگل   

در پایگگه و درخگگت پیونگگدی رابطگگ  مسگگتقیم وجگگود دارد.  

ها بیانگر این است اه توانمعدی تجم  فعول اگل در   بررسی

ااسگیدانی میگوۀ درخگت     میوۀ پایه در شدت فعالیگت آنتگی  

حال، نبود  پیوندی مؤثر است و همبستگی مثبت دارد. با این

رونگگگد مشگگگخص در همبسگگگتگی تغییگگگرات ترایبگگگات   

درخت پیوندی با میوۀ پایه را، با وجگود  ااسیدانی میوۀ  آنتی

تگوان بگه    هگا، مگی   های مععگادار در مقایسگ  میگانگین    تفاوت

تغییرات دیگگر ترایبگات میگو  و شگرای  فیایولگوژیكی آن      

 نسبت داد. 
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