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 چكيده

 صوور  رور    رتقوا،  ززماشیوی بوه   پی مختلف میوو  اراوا    ها بافتدر  هائیدفالونومنظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر مقدار برخی  به

در دانیگاه علو  کیاورزی و منواب  ریییوی گرگوان در     کامالً تصادفی در سه تكرارشۀ بر پادر زمان  (خردشدهی ها کر اسپلیت پال  )

( و فاکتور فرعی شامل بر درونو  بر انیم  بر رونبی مختلف میوه )ها بافترر   فاکتور اصلی شامل  در اشنانجا  گرفت.  1387-88سا، 

 15در هفت مرحله زمان برداشت )به فاصلۀ هور  ’( لینانی‘و ’ سانگین‘  ‘واشنگتن ناو،‘  ’تامسون ناو،)‘رتقا، پی بالغ چهار رام ها وهیم

وزن خیو  میووه    کهی رور بهینادار داشت  شده اثر م یریگ اندازهی رهایمتغروز از او، زبان( بود. براساس نتاشج  زمان برداشت بر کلیۀ 

درصد(  81/11ی دشگر برداشت )ها زمانبا گذشت زمان )برداشت شیم( افزاشش شافت و مواد جامد محلو، نیز در اشن مرحله  بییتر از 

که با برداشت مرحلوۀ  در لیتر( در بافت زلییدو در مرحلۀ سو  برداشت میاهده شد  گر  یلیم 3/435تولید شد. بییترشن مقدار نارنجین )

میووه در   بر دروندر لیتر( در  گر  یلیم 6/87( اختالف میناداری نداشت و کمترشن مقدار زن )بر انیم( و شیم )بافت بر برونپنجم )بافت 

تولیود   بور  بروندر لیتر( در مرحلۀ شیم برداشت در بافت  گر  یلیم 1/219مرحلۀ چهار  برداشت  تولید شد. حداکثر مقدار هسپرشدشن )

 6/573 بیو ترت بهشد. نوع رام بر مقدار نارنجین و هسپرشدشن تأثیر مینادار داشت که در بین اراا  بییترشن مقدار نارنجین و هسپرشدشن 

 در لیتر در پرتقا، تامسون در مرحلۀ شیم برداشت استخراج شد. گر  یلیم 4/272و

 نارنجین  هسپرشدشن.بافت زلییدو  تامسون ناو،  مرحلۀ برداشت   ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

است که برخوی از اراوا  زن    سیز یهیهماز درختان  1پرتقا،

. میوو   ]2[ شووند  یمدر شما، و جنوب کیور پرورش داده 

پرتقووا، دارای ترکییووا  فنووولی شووامل   ژهشووو بووهمرکیووا  

فنووولی اسووت کووه در اشوون میووان  اسوویدهایو  فالونوئیوودها

 .]8[کیوا  االییوت دارد   گلیكوزشودی در مر  فالونوئیدهای

و  هافالونوئیود پوست مرکیا  با توجه به مقدار زشوادی از  

ی در صناش  اذاشی و ا عمدهاشزوفالونوشیدها دارای پتانسیل 

. اسانس پوست پرتقا، شامل لیموونین و  ]12[داروشی است 

زلیود بوا خاصویت یودمیكروبی و هم نوین        یكلشسا ید

، و تیوودادی از ترپنئووو-حوواوی اسووانس لینووالو، و دی ا،

با تأثیرا  یدسورران بوه نوا  نئوهسوپرشدشن       هافالونوئید

هسپرشدشن  نارنجین  توانژرتین  اورانتوین  نووبیلتین و نیوز     

. ]9   24[  کاروتنوشید و پكتین است ها نشکومار  Eوشتامین 

 فرو  پشگرشده از  استفاده از فالونوشید نارنجیین استخراج

ز سویزشجا  نظیور ترب وه    در کیاورزی برای رشد برخی ا

 .]11[ رود یم کار به

ی فالونوشیدی ها گروهبهترشن میخصه برای تقرشیاً تما  

است که اادر به جوذب  ه دانیاکس یزنتعنوان  به زنهاظرفیت 

. ]20[ی فیوا، اکسویژن هسوتند    ها گونهی ززاد و ها كا،شراد

ترکییا  فنلی  میوو  مرکیوا  را در روی رشود از      عالوه به

زا  كروبی  پرتو فورابنفش و سواشر عوامول تونش    خسار  می

ی هوا  دانیاکسو  یزنتو . اموروزه مصورف   ]25[دارد  مصون می

محودود شوده و توجوه     زنهوا سومی بوودن    لیو دل بهسنتتی  

ی ریییوی  هوا  دانیاکسو  یزنتو پژوهیگران به استفاده و شافتن 

. بووا توجووه بووه اثیووا  نقووش ]1   3[میطوووف شووده اسووت 

دن انسوان توانواشی تولیود اشون     بو  کوه   زنجاو از هافالونوئید

ترکییووا  را نوودارد  مصوورف سوویزشجا  و گیاهووان در     

عرواوی   -ی الیوی  هوا  یموار یبجلوگیری از بروز سرران و 

بوا وشتوامین    اشن ترکیب .]1[نظیر زترو اسكلروز مؤثر است 

                                                           
1. Citrus sinensis L. 

جلوووگیری از  سوویبو هماننوود زن  اسووتث در ارتیووا  

 هوا  ونوت افوزاشش مقاوموت در برابور عف    هوا و  خونرشزی لثه

  شووناخت تغییوورا  هووا گووزارشبوور ریوو   .]13[ شووود یموو

دلیول زگواهی از    در حا، رشود  بوه   های میوهبیوشیمیاشی در 

مراحل متابولیكی بلوغ تا رسیدن  تغییور کیفیوت ظواهری و    

 ارزش اذاشی میوه اهمیت زشادی دارد. 

نتوواشج دشگوور تحقیقووا  نیووان از تغییوور در ویووییت   

شا در اراوا  متفواو  از شو     مختلف  های سا،ترکییا  در 

 فالونوئیوووودهای. در مرکیووووا  ]8   13[جوووونس دارد 

جووان در روی مرحلوۀ     هوای  میوهو  ها برگگلیكوزشدی در 

. در رو، دور  بوزرگ شودن   شود میتقسیم سلولی تیكیل 

کواهش   زنهوا   سونتز  هوا  میووه و  برگو سپس بلوغ  ها سلو،

شابنود و   میوه توسویه موی   های سلو،رور که  شابد و همان می

دلیوول تووأثیرا   بووه فالونوئیوودهاشوووند  الظووت  بووالغ مووی

شابد. هم نین عمل بیوسنتز ترکییا   کاهش می شدگی رای 

. ]10[چوبی گیواه وجوود نودارد     های بخشفالونوئیدی در 

هوای نوارس    در میوهو هسپرشدشن مقدار فالونوئید نارنجین 

 ده است.های کامالً رسی مراتب بییتر از مقدار زن در میوه به

مقودار فالونوئیودها    بور و پاشه  رامهم نین االیم  نوع  

فرو  روی  نارنجین در گرشپ مقدارتأثیر داشته و بییترشن 

مقووودار  .]20   22[ نوووارنج گوووزارش شوووده اسوووت ۀپاشووو

شد  به زمان برداشت  فالونوشیدهای موجود در مرکیا  به

. هم نین مقودار نوارنجین تحوت    ]15[بستگی دارد  ها وهیم

. مقدار هسپرشدشن و نوارنجین  ]7[أثیر زمان برداشت است ت

ی نارس در مراحل اولیۀ رشود بییوتر از مراحول    ها وهیمدر 

ی هووا بنووابر پووژوهش  بیوودی رشوودونمو بوووده اسووت    

رشود   ۀبییترشن مقدار نارنجین در مراحل اولیگرفته  صور 

 شوود  میوه در فاز لگارشتمی )مرحلۀ سرش  رشد( تولیود موی  

تامسوون  ‘هسپرشدشن در پرتقا، محلی  پرتقوا،  مقدار  .]26[

گل  روز پس از تما  40تا حدود ’ کلمانتین‘و نارنگی ’ ناو،

اشون سویر   ’ انیوو ‘در نوارنگی   کوه   یدرحال  ابدش یمافزاشش 
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گول اداموه دارد و بوا     روز بید از تما  50صیودی تا حدود 

  اموا  ابود ش یمو کاهش  ها وهیمگذشت زمان مقدار هسپرشدشن 

ناو، تقرشیاً ’ تامسون‘و پرتقا، ’ انیو‘هش در نارنگی اشن کا

گل و در پرتقا، محلی و نارنگی  روز بید از مرحلۀ تما  60

 شوود  یمو گول زاواز    روز پس از تما  75کلمانتین از حدود 

هوای مختلوف    ها به انوواع بافوت   سلو،  در اشن مرحله. ]4[

هوای محتووی زب میووه تمواشز      زلییدو و فالوشودو و کیسوه  

مواه بیود از    5/1 تا 1هواشی  و و برحسب شراشط زب شابد می

  .]16[است  گل تما 

با توجه به تنوع زشاد فالونوشیدها و تأثیرا  بیولوژشكی 

و نوارنجین   یاهمیت فالونوئیودها  و هم نین زنهابرخی از 

کاربرد زن در کیواورزی    ها و در درمان بیماریهسپرشدشن 

ان برداشوت بور   توأثیر زمو   پوژوهش حایور  بررسوی   هدف 

ی مختلوف  ها بافتی نارنجین و هسپرشدشن در هافالونوئید

  .میو  بالغ اراا  تجاری پرتقا، بوده است

 

 ها روش. مواد و 2

اشوون تحقیوو  در دو مرحلووۀ صووحراشی و ززماشیووگاهی در  

 سوا، دانیگاه علو  کیاورزی و منواب  ریییوی گرگوان در    

ر راوم  ی چهوا هوا  نمونهی زور جم انجا  گرفت.  88-1387

رتقا، روی پاشۀ نارنج از استان مازندران )شهرستان بابول(  پ

 12در ش  باغ خصوصی و تجاری صور  گرفت. درختان 

ی زراعو  بوه بودند که عملیا   6 × 5ساله و با فاصلۀ کاشت 

به نحو مطلوب انجا  گرفت. برداشت میوه در  زنهابر روی 

برابور   1زمانی انجا  گرفت که مقدار مواد جامد محلو، کول 

)روی سوه سواعت( بوه      ها نمونهو سپس انتقا،  ]16[نه بود 

ززماشیگاه گروه علو  باایانی و ززماشیگاه مرکزی دانیگاه 

 علو  کیاورزی و مناب  ریییی گرگان صور  گرفت. 

ی هوا  کور  صوور    رر  زماری اشون ززمواشش بوه        

شده در زمان )اسپلیت پال  در زمان( بور پاشوۀ کوامالً     خرد

                                                           
1. Total Soluble Solid 

ی هوا  بافوت در سه تكرار بود. تیمار اصولی شوامل    تصادفی

( و تیمار فرعی شامل زموان  بر درونو  بر انیم  بر برونمیوه )

واشونگتن  ‘  ’تامسوون نواو،  )‘رتقوا،  پبرداشت و چهار رام 

بور روی پاشوۀ    زنهابود که همۀ ’( لینانی‘و ’ سانگین‘  ’ناو،

واختی منظور شكنو  ی میوه بهها نمونهنارنج پیوند شده بودند. 

 15ی مختلف درختوان در فواصول زموانی )هور     ها بخشاز 

روز از او، زبان( به تیداد پنج عدد در هر تكورار برداشوت   

 شدند. در ابتدا رو، و اطر میوه با کولیس دشجیتالی )مد، 

stainless hardened متور  یلو یم 01/0ساخت چین( با دات 

 شد.  گیری اندازه

اسومت  سوه   ه بوه در ززماشیوگا شوده   برداشت یها وهیم

در شراشط  گراد یسانتدرجۀ  25بافت مجزا شده و در دمای 

سواعت در   48مود    سوپس بوه   چهوار روز و مد   ساشه به

 اورار داده شودند   گراد یدرجۀ سانت 40دستگاه زون در دمای

شده و از ال   ودرپ شده کامالً خی  یها نمونه   سپس]27[

داده شود.  عیوور   کامول  شكنوواختی  منظوور  متر بوه  میلی 5/0

ساخت  pht-110متر )مد،  pHاسیدشتۀ زب میوه با دستگاه 

کره( و مقدار مواد جامد محلو، در زب میوه براساس درجۀ 

 abbeبوورشكس بووا اسووتفاده از رفراکتووومتر دشجیتووا، )موود، 

 شد. گیری اندازهساخت مكزش ( 

 گر  از نمونوه بوه  منظور استخراج عصار  گیاهی ش   به

سواعت بور    ش مد   تانو، ایافه و بهحال، م تریل یلیم 10

  ایوف بووخنر بوا    شو از رر سداده شد. سپ روی شیكر ارار

تا زمان  ی محلو،ها جدا شد. نمونه ش کااذ صافی واتمن 

در  2تزرش  به دستگاه کرومواتوگرافی مواش  بوا کواراشی بوا      

درجووۀ  4) شییووه کوچوو  و مووا  در دمووای شخ ووا،   

)مد، هیتاچی  HPLCه ( تا زمان تزرش  به دستگاگراد یسانت

L7100  )منظوور اسوتخراج و    به .شدنگهداری ساخت ژاپن

ی هسوپرشدشن و نوارنجین  هموۀ    هافالونوئیود ی ریو گ اندازه

 45/0ها اعم از استاندارد و مجهو، توسوط فیلترهوای    نمونه

                                                           
2. HPLC 
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میكرولیتور   10مقودار  و  شده بار مصرف صاف میكرون ش 

و  ارنجیننو  هوای مختلوف   الظوت از  .به دستگاه تزرش  شد

اسوتفاده  منحنوی اسوتاندارد   زوردن  دست به برای هسپرشدشن

. در اشوون پووژوهش  از فالونوشیوود نووارنجین و   ]19[شوود 

درصد متیلو  بوه شورکت     97هسپرشدشن با درجۀ خلوص 

ی نوارنجین و هسوپرشدشن بوه    استانداردهاسیگما استفاده و 

 نحو زشر تهیه شد:

 گور   یلو یم 10و  95هسپرشدشن با خلوص  گر  یلیم 10

درصد درون بالن ژوژه رشخته و بوا   90نارنجین با خلوص 

سولفوکساشد حول شود و سوپس     لیمت ید تریل یلیم 2حدود 

رسانده شود   تریل یلیم 100وسیلۀ متانو، حجم محلو، به  به

محلو، استاندارد نوارنجین و هسوپرشدشن بوا     بیترت نشبدو 

. زمود  دسوت  بوه  تور یل یلیمدر  كروگر یم 100الظت حدود 

 15هسوپرشدشن و   گور   یلو یم 15ترتیوب شادشوده    هموان  به

متوانو، حول شود و     تور یل یلو یم 100نوارنجین در   گر  یلیم

محلو، اسوتاندارد دو  بوا الظوت هسوپرشدشن و نوارنجین      

 منظوور  زمود. بوه   دست به تریل یلیمدر  كروگر یم 150حدود 

  موجود در عصوار  ی مقدار نارنجین و هسپرشدشنریگ اندازه

بوا اشون   ستگاه کروماتوگرافی ماش  بوا کواراشی بوا     کل از د

  7100-،  پموپ:  کورو  مود،   : اسوتفاده شود  میخصا  

 250 × 6/4با ابیاد   C-18ستون:  UV: (دتكتورزشكارساز )

  نانومتر 285رو، موج   میكرومتر 5ذرا :   انداز  متر میلی

 متوانو،  (:10) اسوتونیترشل  (:5) فاز متحرک: اسوید اسوتی   

و  لیتور در دایقوه   میلی 5/1سرعت جرشان:   (75) زب (:10)

 میكرولیتر. 10حجم تزرش : 

 SAS زمواری  افوزار  ها از نر  تحلیل داده و تجزشه منظور به

و اکسول  افوزار   ترسیم نمودارها از نر برای  ( 1/9)وشراشش 

 LSD5%از ززموون   هوا  نیانگیو و مقاشسوۀ م  بنودی  دستهبرای 

 .شداستفاده 

 

 . نتایج و بحث3

 یهیا  اثر زمان برداشت بر برخی  از شیاخ   . 1.  3

 پرتقالکيف  ميوۀ 

 99نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد کوه زموان برداشوت بوا     

درصد ارمینان بر مقدار ماد  خی   اسیدشته  موواد جامود   

محلو،  رو، میوه  اطر میوه و مقدار نارنجین و هسپرشدشن 

 (.1مینادار بود )جدو، 

 
 پرتقال میوۀكیفی  یها شاخصبرخی از  برواریانس اثر زمان برداشت  تجزیۀ .1 جدول

 زمان برداشت وزن خی  اسیدشته مواد جامد محلو، رو، میوه اطر میوه هسپرشدشن نارنجین

 او، 59/14 39/3 45/9 71/7 59/6 55/77 76/274

 دو  42/18 33/3 81/9 87/7 92/6 07/96 43/254

 سو  55/23 35/3 16/10 99/7 26/7 96/89 02/277

 چهار  86/24 22/3 70/11 18/8 42/7 61/74 47/215

 پنجم 67/20 66/3 81/11 82/8 80/7 92/81 02/327

 شیم 93/28 49/3 81/9 15/9 97/7 11/136 53/325

 هفتم 24/23 48/3 45/10 19/9 34/8 81/72 14/233

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 P-value 

23/3 97/1 12/0 15/0 1/0 74/0 54/2 LSD5% 
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اثر زمان برداشت بر برخی  از  . مقایسۀ ميانگين 2. 3

 پرتقالکيف  ميوۀ  یها شاخ 

بییترشن مقدار ماد  خی  مربو  به مرحلۀ شیم برداشت 

گر ( و کمترشن زن مربو  به مرحلۀ برداشوت او،   93/28)

حاظ میزان اسیدشته نیوز  (. از ل1گر ( است )جدو،  59/14)

( و 66/3بییترشن حد زن مربو  به مرحلۀ برداشت پونجم ) 

( بوود.  22/3کمترشن حد زن مربوو  بوه برداشوت چهوار  )    

اسیدشته در مراحل اولیۀ رشد میوو  مرکیوا  دارای نوسوان    

کواهش اسوید و    لیو دل بهاست  ولی در مراحل انتهای رشد 

ییترشن مقدار موواد  .ب]10   17[ ابدش یمافزاشش اند افزاشش 

 7/11چهوار  )  هوای  جامد محلو، نیوز مربوو  بوه مرحلوه    

درصد( برداشت بود و بوین سواشر    82/11درصد( و پنجم )

مراحل برداشت از لحاظ اشون شواخت تفواو  مینواداری     

(. براساس نتاشج  بییوترشن روو، و   1میاهده نید )جدو، 

 34/8و  19/9 بیووترت بووهاطوور میوووه در مرحلووۀ هفووتم )  

( و کمترشن اطر و رو، میووه مربوو  بوه مراحول     متر یسانت

( میواهده  متور  یسوانت  59/6و  71/7 بیترت بهاو، برداشت )

(. افزاشش اطر میوه در مرکیا  هماهنو  بوا   1شد )جدو، 

رو، میوه اسوت و مقودار مواد  خیو  بوا گذشوت زموان        

صوور  منحنوی ثابوت ترسویم      شابد و سپس بوه  افزاشش می

 .]7[ شود یم

سۀ میانگین نیان داد بییترشن مقدار نوارنجین  نتاشج مقاش

 53/325و  02/327 بیووترت بووهدر مراحوول پوونجم و شیووم )

 47/215در لیتر( و کمترشن زن در مرحلۀ چهوار  )  گر  یلیم

در لیتر( تولید شد کوه بوا مرحلوۀ هفوتم اخوتالف       گر  یلیم

(. بییترشن مقدار هسپرشدشن نیز در 1مینادار نداشت )شكل 

در لیتر( و کمتورشن مقودار    گر  یلیم 11/136مرحلۀ شیم )

در لیتر( میاهده شد  گر  یلیم 61/74زن در مراحل چهار  )

که با زمان برداشت مرحلوۀ هفوتم اختالفوی نداشوت. روی      

پژوهیی در زمینۀ میو  نوارنج  نوارنجین در منوار  خنو      

شوود و بییوترشن مقودار در     بییتر از منار  گر  تولیود موی  

. مقدار ترکییا  فالونوئیدی ]8[میاهده شد ی نابالغ ها وهیم

به مراحل رشدونمو میوه و شراشط محیطوی بسوتگی دارد و   

در منار  خی  مقدار نارنجین بییتر از منار  مررووب و  

   22[ی رسویده اسوت   هوا  وهیو می نابالغ بییتر از ها وهیمدر 

. رشود و بووزرگ شوودن میوووه نتیجووۀ تقسوویم سوولولی و  ]16

سلولی است؛ درنتیجوه بوا افوزاشش    متیااب زن بزرگ شدن 

شوود کوه بوه     رشد میو  مرکیا  بور وزن میووه افوزوده موی    

 .]16[انجامد  افزاشش عملكرد وزن خی  می

با گذشت زمان و درشافت نور  زب و درجوۀ حورار     

ی مختلوف از جملوه   ها اندا بییتر  میزان سنتز مواد زلی در 

وزن میووه  که نتیجۀ زن افزاشش عملكورد   شود یممیوه زشاد 

. با گذشت زمان و افزاشش تقسیما  سلولی بور  ]18[است 

رو در هر برداشت بور   . ازاشنشود یماطر و رو، نیز افزوده 

عملكرد وزن خی   اطر و رو، میوه افزوده شود. اززنجوا   

که رشد میو  مرکیا  تاب  شو  الگووی سویگموئید اسوت      

 افزاشش وزن میوه  سرش  اسوت و بوا پاشوان فواز تقسویما      

  ولی افزاشش اطور میووه   شود یمسلولی از اشن میزان کاسته 

ی برخووردار  تور  كنواخوت در مقاشسه بوا وزن زن از رونود ش  

 .]28[است 

در مسویر بیوسونتزی فالونوئیود نوارنجین و      کوه   زنجااز

ی وشوژه  مقودار   هوا  مشزنوز هسپرشدشن عوامل درونی از اییل 

امول  سویتوکنین و عو  ژهشو و بوه سوبسترشت  مواد هورموونی  

بیرونی )درجۀ حرار   رروبت  نور  زبیاری  نوع خواک و  

  بررسوی  ]14   15  18[مؤثر باشد  تواند یمزمان برداشت( 

ری بوردا  بهرهگا  مهمی در شناساشی و  تواند یمزمان برداشت 

بهینه از اشن ترکیب باشد. در مراحل اولیۀ برداشت )برداشوت  

شود و سوپس    او، تا سو ( مقدار زشادی نارنجین استحصوا، 

بید از ش  دوره کاهش مجدد در برداشت پنجم و شیوم بوه   

گفتوه   رورکه همانحداکثر خود رسید و دوباره کاهش شافت. 

ترکییوا    خیوز  و بور میوزان افوت    تواند یمشد عوامل بسیاری 

 ثانوشه چون فالونوئید تأثیر بگذارد. 
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 نارنجین و هسپریدین مقدار. تأثیر زمان برداشت بر 1 کلش

 

تأثیر زشادی  DNAی بردار نسخهفالونوئیدها در بیان ژن و 

رو افزاشش سرش  مقدار فالونوئید در مرحلۀ تقسیم  دارند؛ ازاشن

مطاب  با رونود   ها سلو،سلولی و تا شروع مرحلۀ بزرگ شدن 

نتاشج اشن تحقی  است. زشواد بوودن ترکییوا  فالونوئیودی در     

ظت میووه از زفوا  و   مراحل اولیۀ رشد احتما ً مربو  به حفا

ست. هم نین تولید هسوپرشدشن و نوارنجین تحوت    ها یماریب

تأثیر مرحلۀ رشد است و مقودار زن در پاشوان مرحلوۀ تقسویم     

 .]22[ رسد یمسلولی و تماشزشابی به حداکثر 

 

کيفی    یهیا  شیاخ  بر مختلف  یها بافت. اثر 3. 3

 پرتقالميوۀ 

ی ها بافتد که نیان دا ها نیانگیمتجزشۀ وارشانس و مقاشسۀ 

مختلف مرکیا  بر میزان صفا  مواد  خیو   نوارنجین و    

درصد مینادار بود  اما بر ساشر  5مقدار هسپرشدشن در سطح 

 (.2صفا  اثر میناداری نداشت )جدو، 

و  بور  انیمبراساس نتاشج  بییترشن مقدار ماد  خی  در بافت 

(. 2ی شود )شوكل   ریو گ انودازه میووه   بور  بورون کمترشن زن در 

 دهود  یمو ( نیوان  2 نین نتاشج مقاشسوۀ میوانگین )جودو،    هم

و  78/337بییترشن مقدار نارنجین و هسپرشدشن )به ترتیب بوا  

)زلییدو( و کمتورشن   بر انیمدر لیتر( در ناحیۀ  گر  یلیم 92/108

 بور  دروندر لیتور( در ناحیوۀ    گور   یلو یم 230مقدار نارنجین )

در  گر  یلیم 55/61)زندوکارپ( و کمترشن مقدار هسپرشدشن )

 ی شده است.ریگ اندازه)فالوشدو(  بر برونلیتر( در ناحیۀ 

 
 پرتقال میوۀمختلف  یها بافتدر  كیفی یها شاخصاثر تغییرات . تجزیۀ واریانس 2 جدول

 مناب  تغییرا  وزن خی  هسپرشدشن نارنجین

 بر برون 38/13 55/61 06/248

 بر انیم 20/34 92/108 78/337

 بر درون 58/17 73/95 00/230

00/0 00/0 00/0 P-value 

11/2 129/1 66/1 LSD5% 
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 پرتقال بر نارنجین و هسپریدین میوۀمختلف  یها بافت. تأثیر 2 شکل

 

 بور  بورون ی میانی بییوتر از بافوت   ها بافتمقدار هسپرشدشن 

حوت  . هم نین مقدار نارنجین و هسپرشدشن در بافت ت]4[است 

. هم نوین  ]21[وهوواشی  پاشوه و راوم اسوت      تأثیر شوراشط زب 

)زلییودو( بییوتر از سواشر     بور  انیمدر بافت  هافالونوئیدتغییرا  

هواشی سیب افزاشش عوامل  و ست که احتما ً شراشط زبها بافت

. هم نین ]11   22[بیوسنتزی و زنزشمی اشن ترکییا  شده است 

ر تجمو  فالونوشیودهای   براساس تحقیقا  دشگور دربوار  مقودا   

نارنجین و هسوپرشدشن در بافوت مرکیوا   میوخت شود کوه       

 .] 5   6[بییترشن مقدار فالونوشید در گوشت میوه است 

 

کيف  ميیوۀ   یها بر برخ  از شاخ  ارقاماثر . 4. 3

 پرتقال

نیان داد که اثور   ها نیانگیمنتاشج تجزشۀ وارشانس و مقاشسۀ 

درصود بور مقودار مواد       99اراا  مختلف پرتقا، با احتما، 

خی   اسیدشته  مواد جامد محلو،  رو، میوه  اطر میوه و 

 (. 3مقدار نارنجین و هسپرشدشن مینادار بود )جدو، 

 
 پرتقال میوۀكیفی  یها شاخصبر برخی از  ارقاماثر  . تجزیۀ واریانس3 جدول

 اراا  پرتقا، خی وزن  اسیدشته مواد جامد محلو، رو، میوه اطر میوه هسپرشدشن نارنجین

 تامسون ناو، 47/24 54/3 86/9 88/7 81/7 69/124 76/327

 سانگین 59/18 33/3 84/10 53/6 43/6 30/65 99/283

 واشنگتن ناو، 09/24 17/3 11/11 78/6 79/7 97/83 01/238

 لینانی 86/18 58/3 21/10 62/7 90/6 29/74 49/245

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 P-value 

22/11 90/6 09/0 11/0 07/0 04/0 81/4 LSD5% 

  

b 

a 

c 

c 

a b 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

 درون بر میان بر برون بر

یتر
ر ل

م د
گر

ی 
میل

 

 بخش های مختلف میوه

 هسپریدین نارنجین



 و همکاران خدایار همتی

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
848 

و ’ واشوونگتن‘بییووترشن مقوودار موواد  خیوو  در اراووا  

)بدون تفاو  مینادار( و کمترشن مقودار  مربوو    ’ تامسون‘

)بدون تفاو  مینادار( بوود )جودو،   ’ لینانی‘و ’ سانگین‘به 

 (. براساس تحقیقا   اراا  زبودار مرکیوا  در مقاشسوه بوا    3

و در اشون   ]17[گوشتی دارای ماد  خیو  کمتوری اسوت    

’ خوونی سوانگین  ‘از نووع   تر یگوشتتحقی  پرتقا، تامسون 

 است. 

’ تامسوون ‘و ’ لینانی‘بییترشن میزان اسیدشته در دو رام 

(. 3ی شد )شكل ریگ اندازه’ واشنگتن‘و کمترشن زن در رام 

’ شونگتن وا‘از پرتقا،  تر زودرس’ تامسون‘و ’ لینانی‘پرتقا، 

بییتر است. میزان اسیدشته  زنهااست  به همین دلیل اسیدشتۀ 

در اراا  مختلف  به زودرسی و دشررسی و شراشط محیطوی  

. بییترشن مقدار موواد جامود محلوو، در    ]16[بستگی دارد 

زمد  دست به’ تامسون‘و کمترشن زن در رام ’ واشنگتن‘رام 

 (.4)شكل 

 
 میوه ۀمیزان اسیدیت. تأثیر ارقام پرتقال بر 3 شکل

 

 
 مواد جامد محلول مقداربر  پرتقال ارقام تأثیر .4 شکل
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با توجه به نتاشج تحقی  حایر  بییترشن روو، در اراوا    

’ واشونگتن ‘و کمترشن رو، در میو  اراا  ’ تامسون‘و ’ لینانی‘

)بدون تفاو  مینادار( و بییترشن اطر در پرتقا، ’ سانگین‘و 

و ’ لینوانی ‘و کمترشن اطر نیز در اراا  ’ واشنگتن‘و ’ تامسون‘
(. 5ی شد )شوكل  ریگ اندازه)بدون تفاو  مینادار( ’ سانگین‘

روند تغییرا  در رو، و اطر میوه متناسب با هم بودند و بوا  

گذشت زمان روند افزاشیی داشوتند. افوزاشش اطور میووه در     

مرکیا  هماهن  با رو، میوه است و مقدار ماد  خی  نیوز  
صوور  منحنوی    شابد و سوپس بوه   زمان افزاشش می با گذشت

 .]17[ شود یمثابت ترسیم 

براساس نتاشج مقاشسۀ میانگین بییترشن مقدار نوارنجین  

و  76/327 بیووترت بووه’ )تامسووون‘و هسووپرشدشن در راووم  

(. بوین دو  6در لیتر( میاهده شد )شوكل   گر  یلیم 69/124

ر نارنجین و از لحاظ کمترشن مقدا’ واشنگتن‘و ’ لینانی‘رام 

از لحاظ کمتورشن  ’ سانگین‘و ’ واشنگتن‘  ’لینانی‘بین اراا  
مقدار هسپرشدشن تفواو  مینواداری میواهده نیود. مقودار      

نموو میووه و شوراشط     و ترکییا  فالونوشیدی به مراحل رشد

محیطی بسنگی دارد و در منوار  خیو  مقودار نوارنجین     

ییوتر از  ی نابوالغ ب هوا  وهیو مبییتر از منوار  مررووب و در   
. در گزارش تحقیقی مقدار ]17   23[ی رسیده است ها وهیم

نارنجین در منوار  گور  بییوتر از منوار  خنو  اسوت و       

 .]8[ی نابالغ است ها وهیمبییترشن مقدار در 
 

 
 . تأثیر ارقام بر طول و قطر میوه5 شکل

 
 . تأثیر ارقام پرتقال بر مقدار نارنجین و هسپریدین6 شکل
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متقابل ارقام پرتقال و نوع بافیت ميیوه بیر    . اثر 5. 3

 ی کيف  ميوهها شاخ 

نیان داد بییترشن مقودار نوارنجین    ها نیانگیمنتاشج مقاشسۀ 

پرتقوا، تامسوون و    بر انیمدر لیتر( در بافت  گر  یلیم 435)

و بافوت  ’ سوانگین ‘پرتقوا،   بور  درونکمترشن مقودار زن در  

(. هم نوین  7تولیود شود )شوكل    ’ لینوانی ‘پرتقوا،   بور  برون

پرتقوا، تامسوون    بر انیمبییترشن مقدار هسپرشدشن در بافت 

هموین میووه اخوتالف     بور  بورون و  بور  درونتولید شد که با 

 بور  بورون میناداری نداشت و کمتورشن مقودار زن در بافوت    

ی میانی ها بافتتولید شد. مقدار هسپرشدشن ’ لینانی‘پرتقا، 

مقدار نوارنجین و   . هم نین]7[است  بر برونبییتر از بافت 

شی  پاشوه و  وهووا  زبهسپرشدشن در بافت تحت تأثیر شراشط 

 . ]21[رام است 

 

 

 
 نارنجین و هسپریدین مقدارو نوع بافت میوه بر  پرتقال متقابل ارقام . تأثیر7 کلش

 ی ندارند.معناداردارای حروف مشترک با هم اختالف  یها ستون: *

 

 

و نوع بافت ميوه بیر  . اثر متقابل زمان برداشت 6. 3

 ی کيف  ميوهها شاخ 

براساس نتاشج مقاشسۀ میوانگین  بییوترشن مقودار نوارنجین     

در لیتوور( در برداشووت سووو  در بافووت  گوور  یلوویم 3/435)

( و شیوم  بور  بورون بر تولید شد که با برداشت پونجم )  میان

(. کمترشن مقودار  8( اختالف مینادار نداشت )شكل بر انیم)

در لیتر( نیوز در برداشوت چهوار  و در      گر یلیم 6/87زن )

میوواهده شوود. هم نووین بییووترشن مقوودار   بوور درونبافووت 

در لیتر( در برداشت شیوم در   گر  یلیم 1/269هسپرشدشن )

در لیتور( نیوز در    گر  یلیم 4/51و کمترشن زن ) بر انیمبافت 

ی شود. میوزان   ریو گ انودازه  بور  برونهمین برداشت در بافت 

ها  بییتر از ساشر بافت بر انیما در بافت تغییرا  فالونوشیده

وهوواشی سویب افوزاشش عوامول      بود که احتما ً شراشط زب

 .]11   23[بیوسنتزی و زنزشمی اشن ترکییا  شده است 
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 نارنجین و هسپریدین مقدارمیانگین اثر متقابل زمان برداشت و نوع بافت میوه بر  مقایسۀ .8 شکل

 ی ندارند.معناداررک با هم اختالف دارای حروف مشت یها ستون :*

 
 . تأثیر متقابل زمان برداشت و ارقام پرتقال بر مقدار نارنجین و هسپریدین9 شکل

 ی دارای حروف مشترک با هم اختالف معناداری ندارند.ها ستون: *

 

. اثررر متقابررل زمرران برداشررت و ارقررام پرتقررال بررر 7. 3

 ی كیفی میوهها شاخص

ن نیان داد که بییترشن مقدار نوارنجین  نتاشج مقاشسۀ میانگی

( در گوور  یلوویم 4/272و  6/573 بیووترت بووهو هسووپرشدشن )

ی شود  ریو گ انودازه ’ تامسوون ‘برداشت شیم در رام پرتقا، 

( و کمترشن مقدار هسپرشدشن نیز در برداشوت او،  9)شكل 
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در لیتر( و کمترشن مقدار  گر  یلیم 5/42’ )سانگین‘در رام 

در  گور   یلیم 7/139’ )سانگین‘و ’ لینانی‘نارنجین در اراا  

ترتیب در برداشت دو  و او، میاهده شد. براساس  لیتر( به

نتاشج شادشوده  تقرشیواً در تموامی اراوا  پرتقوا، در هور دو       

 زنهوا شده )نارنجین و هسپرشدشن( مقودار   یریگ اندازهفاکتور 

ی ابتوداشی کموی رونود نزولوی و در مراحول      ها برداشتدر 

الت صویودی داشوت )کواهش دموای محویط در      انتهاشی ح

 بهمن ماه( و سپس کاهش شافت.

هواشی و مقدار زبیاری  و نوع رام  تغذشۀ خاک  شراشط زب

 هوای  در بواغ  کوه  ی روور  بوه بر مواد ثانوشه تأثیر فوراوان دارد   

مرکیا  هر ادر بارندگی و زبیاری بییتر باشد  از مقدار مواد 

 .  ]24[ شود یمکاسته  جامد محلو، و برخی مواد ثانوشه

  ’تامسووون‘در تحقیقووا  بوور روی چهووار راووم پرتقووا،  

  وزن خیوو  میوووه در  ’لینووانی‘و ’ سووانگین‘  ’واشوونگتن‘

میووه متفواو  بوود.     بور  درونو  بور  انیو م  بر برونی ها بخش

هم نین رو، و اطر میوه هماهن  بوا شكودشگر بوا گذشوت     

لۀ برداشت زمان افزاشش شافت. میزان اسیدشته در زخرشن مرح

میوه کاهش شافت. کل مواد جامد محلو، در برداشت پاشوانی  

بییتر از برداشت اولیه بود. مقدار نوارنجین و هسوپرشدشن در   

ی متفاو  و اراا  مختلوف بوا   ها بافتی مختلف  ها برداشت

شكدشگر اختالف مینادار داشت. مقدار نارنجین و هسوپرشدشن  

( بییوتر از  بور  انیو مو  بور  بورون در بخش بیرونی بافت میووه ) 

میوه بود. همراه با کاهش دمای محویط )بهمون مواه(     بر درون

ی مختلف میووه متفواو    ها بافتمقدار ماد  تلخ نارنجین در 

 افزاشش شافت. ها بافتبود و در برخی 

 

 یريگ جهينت. 4

بور   نتیجه گرفت که عالوه توان یمبراساس نتاشج اشن تحقی  

از جمله صفا  کمّوی   صفا  کیفی و ظاهری  ساشر صفا 

نظیر عملكرد وزن خی   مقدار مواد جامد محلو،  میوزان  

اسیدشته و در زخر مقدار ترکییوا  موؤثر  موجوود در میوو      

. ردیو گ یمو پرتقا، تحت تأثیر زمان برداشت و نوع رام ارار 

با استناد به نتاشج تحقی  حایر  بوا تنظویم    توان یمرو  ازاشن

ی مرکیوا   هوا  وهیو مناسوب  زمان برداشت و انتخاب راوم م 

 مقدار زشادی هسپرشدشن و نارنجین دست شافت. به

 

 منابع

هوای  ( تحولی شگرف در شیمی فراورده1377امامی ا ) .1

و مراتو .   ها جنگلریییی. انتیارا  مؤسسۀ تحقیقا  

 ص. 92

( فناوری فرزوری 1383مرتضوی س و ییاالح    ر ) .2

ردوسوی  ی جانیی مرکیا . میهد. دانیگاه فها فراورده

 ص. 331میهد. 

( اثورا   1384عسگری ص  نادری غ و عسوگری ن )  .3

حفاظتی فالونوشیدها در مقابل همولیز گلیولی ناشی از 

ی ززاد. تحقیقا  گیاهوان داروشوی و میطور    ها كا،شراد

 .505-515(: 4)21اشران. 

( بررسی اثور مراحول برداشوت    1377فقیه نصیری   )  .4

رشدشن در شما، اراا  مرکیا  بر کمیت و کیفیت هیسپ

اشران. دانیگاه تربیت مدرس. تهران. رساله کارشناسوی  

 ارشد.

ع و  نوژاد  ااسوم ااسمی ش  همتی خ  بییری صدر ز   .5

( بررسووی برخووی ترکییووا  فنلووی   1390ااسوومی   )

ی میو  لیمو در مراحل مختلف رشود. علوو  و   ها بافت

 .69-75(: 31)8صناش  اذاشی. 

  ع و  زاده میبوراه اع  ااسومی ی  همتوی خ     نوژاد  ااسم .6

( مطالیۀ اثر پاشه و بافت میوه بر برخی 1391ااسمی ک )

خصوصیا  بیوشیمیاشی نارنگی پیچ و پرتقوا، تامسوون   

 .43-54(: 3)19ی تولید گیاهی. ها پژوهشناو،. 



 ارقام تجاری پرتقال ی مختلف میوۀ بالغها بافتدر  هافالونوئیدتأثیر زمان برداشت بر برخی 

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
853 

همتی خ  امیدبیگی ر  بییری صودر ز و ابراهیموی ی    .7

( تأثیر االیم روی صفا  کمی و کیفوی برخوی   1382)

ۀ دکتری. دانیگاه نام انشاپی اراا  مرکیا . هافالونوشید

 تربیت مدرس.

8. Balasundram N, Sundram K and Samman S 

(2006) Phenolic compounds in plants and 

agriindustrial by-products: Antioxidant activity, 

occurrence, and potential uses. Food Chemistry. 

99: 191-203. 

9. Bennett JO, Yu O, Heatherly LG and Krishnan 

HB (2004) Accumulation of genistein and 

daidzein, soybean isoflavones implicated in 

promoting human health, is significantly 

elevated by irrigation. Agricultural and Food 

Chemistry. 52: 7574-7579.  

10. Berhow MA (2000) Effects of early plant 

growth regulator treatments on flavonoid levels 

in grapefruit. Plant Growth Regulation. 30: 225-

232. 

11. Bronner WG and Beechei GR (1995) Extraction 

and measurment of prominent flavonoids in 

orange and grapefruit juice concentrates. 

Chromatography A. 705(2): 247-256.  

12. Bornes S, Wang C and Boersma B (2002) 

HPLC-MASS spectrometry of isoflavonoids in 

soy and the American ground nut, Apios 

Americana Biology. Flavonoid in Cell Function: 

Advance in Experimental Medicine and 

Biology. 505: 77-88. 

13. Calabro ML, Galtieri V, Cutroneo P, Tommasini 

S, Ficarra P and Ficarra R (2004) Study of the 

extraction procedure by experimental design and 

validation of a LC method for determination of 

flavonoids in Citrus bergamia juice. 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 35: 

349-363. 

14. Castillo J, Benavente O and Del Rio JA (1992) 

Naringin and neohesperidin levels during 

development of leaves, flower buds and fruits of 

Citrus anrantium. Plant Physiology. 99: 67-69. 

15. Castillo J, Benavente O and Del Rio JA (1993) 

Hesperentin 7-o-glycoside and prunin in citrus 

species (Citrus aurantium and Ctrus paradissi) a 

study of quantitative distribution in immature 

fruits and as immadiate precursors of 

neohesperidin and naringin in citrus aurantium. 

Agriculture Food Chemistry. 41: 1920-1924. 

16. Davis FS and Albrigo LG (1994) Citrus CAB 

international press. Wallington. UK. Pp. 12-77. 

17. Franks LM and Teich NM (1997) Introduction 

to the Cellular and molecular biology of cancer. 

New York: Oxford university Press. 

18. Harborn JB (1967) camparatative biochemistry 

of the flavonoids. Academic press. London and 

New York. 270-275. 

19. Harborn JB (1982) The choromatography of the 

flavonoid pigments. Chromatography Review. 

2: 26-105. 

20. Hertog MGL, Feskeens EJM, Holmann CH, 

Katan MB and Kromhout D (1993) Dietary 

antioxidant flavonoids and risk of coronary heart 

disease: the Zutphen elderly study. The Lancet. 

342(8878): 1007-1011. 

21. Mamdouh MA and Monira AA (2004) Influence 

of Naringin on the Oxidative State of Rats with 

Streptozotocin- Induced. Acute 

Hyperglycaemia. El Kader National Research 

Center, Biochemistry Department, Division of 

Genetic Engineering and Biotechnology. Pp. 

726-733.  

22. Ortuno A, Reynaldo I, Fuster MD, Botia J, Puig 

DJ, Sabater F, Lindon AQ, Porras I and Del Rio 

JL (1997) Citrus cultivars with high flavonoid 

contents in the fruits. Scientia Horticulturae. 68: 

231-236. 



 و همکاران خدایار همتی

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
854 

23. Parr AJ and Bolwell GP (2000) Phenols in the 

plant and in man. The potential for possible 

nutritional enhancement of the diet by 

modifying the phenols content or profile. 

Sciences and Food Agricalture. 80: 985-1012. 

24. Ramadan W, Mourad B, Ibrahim S and Sonbol 

F (1995) Oil of bitter orange new tropical 

antifungal agent. Dermatol. 35(6): 448-9. 

25. Rapisarda P, Pannuzzo P, Romano G and Russo 

G (2003) Juice components of a new pigmented 

citrus hybrid Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus 

clementina. Agricultural and Food Chemistry. 

51: 1611-1616. 

26. Renaldo I, Botia JM, Lindon Q and Del Rio JL 

(1999) Flavonoids found in several Citrus 

species cultivated in Cuba and Spain for the 

industerial application. Cultivos 

Tropicales. 20(3): 73-75. 

27. Soares NFF and Hotchikiss SJH (1998) 

Naringinase Immobilization in Packaging Films 

for Reducing Naringin Concentration in 

Grapefruit Juice. Food Science. 63(1): 61-65. 

28. . Xu G, Liu D, Chen J, Yea X, Ma Y and Shi J 

(2008) Juice components and antioxidant 

capacity of citrus varieties cultivated in China. 

Food Chemistry. 106: 545-551. 

 

 

 

 
 


