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چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر مقدار برخی فالونوئیدها در بافتهای مختلف میوو اراوا ﭘرتقوا ،ززماشیوی بوهصوور
اسپلیت ﭘال

رور

(کر های خردشده) در زمان بر ﭘاشۀ کامالً تصادفی در سه تكرار در دانیگاه علو کیاورزی و منواب ریییوی گرگوان در

سا 1387-88 ،انجا گرفت .در اشن رر

فاکتور اصلی شامل بافتهای مختلف میوه (برونبر میانبر و درونبر) و فاکتور فرعی شامل

میوههای بالغ چهار رام ﭘرتقا‘( ،تامسون ناو‘ ’،واشنگتن ناو‘ ‘،سانگین’ و ‘لینانی’) در هفت مرحله زمان برداشت (به فاصلۀ هور 15
روز از او ،زبان) بود .براساس نتاشج زمان برداشت بر کلیۀ متغیرهای اندازهگیریشده اثر مینادار داشت بهروری که وزن خیو

میووه

با گذشت زمان (برداشت شیم) افزاشش شافت و مواد جامد محلو ،نیز در اشن مرحله بییتر از زمانهای دشگر برداشت ( 11/81درصد)
تولید شد .بییترشن مقدار نارنجین ( 435/3میلیگر در لیتر) در بافت زلییدو در مرحلۀ سو برداشت میاهده شد که با برداشت مرحلوۀ
ﭘنجم (بافت برونبر) و شیم (بافت میانبر) اختالف میناداری نداشت و کمترشن مقدار زن ( 87/6میلیگر در لیتر) در درونبر میووه در
مرحلۀ چهار برداشت تولید شد .حداکثر مقدار هسپرشدشن ( 219/1میلیگر در لیتر) در مرحلۀ شیم برداشت در بافت برونبور تولیود
شد .نوع رام بر مقدار نارنجین و هسپرشدشن تأثیر مینادار داشت که در بین اراا بییترشن مقدار نارنجین و هسپرشدشن بهترتیوب 573/6
و 272/4میلیگر در لیتر در ﭘرتقا ،تامسون در مرحلۀ شیم برداشت استخراج شد.
كلیدواژهها :بافت زلییدو تامسون ناو ،مرحلۀ برداشت نارنجین هسپرشدشن.

* نوشسنده مسئو،

Email: majedehmalekian@yahoo.com

خدایار همتی و همکاران

 .1مقدمه

ث در ارتیووا اسووت و هماننوود زن سوویب جلوووگیری از

ﭘرتقا 1،از درختان همییهسیز است که برخوی از اراوا زن

خونرشزی لثههوا و افوزاشش مقاوموت در برابور عفونوتهوا

در شما ،و جنوب کیور ﭘرورش داده میشووند ] .[2میوو

م ویشووود ] .[13بوور ری و گووزارشهووا شووناخت تغییوورا

فنووولی شووامل

بیوشیمیاشی در میوههای در حا ،رشود بوهدلیول زگواهی از

بووهوش وژه ﭘرتقووا ،دارای ترکییووا

مرکیووا

فالونوئیوودها و اسوویدهای فنووولی اسووت کووه در اشوون میووان

مراحل متابولیكی بلوغ تا رسیدن تغییور کیفیوت ظواهری و

فالونوئیدهای گلیكوزشودی در مرکیوا
ﭘوست مرکیا

االییوت دارد ].[8

ارزش اذاشی میوه اهمیت زشادی دارد.

با توجه به مقدار زشوادی از فالونوئیودها و

نتوواشج دشگوور تحقیقووا

نیووان از تغییوور در ویووییت

اشزوفالونوشیدها دارای ﭘتانسیل عمده ای در صناش اذاشی و

ترکییا

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

جوووونس دارد ] .[8 13در مرکیووووا

دیساشكلی

در سا،های مختلف شا در اراوا متفواو

از شو

فالونوئیوووودهای

زلیود بوا خاصویت یودمیكروبی و هم نوین

گلیكوزشدی در برگها و میوههوای جووان در روی مرحلوۀ

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

تقسیم سلولی تیكیل میشود .در رو ،دور بوزرگ شودن

یدسورران بوه نوا نئوهسوپرشدشن

سلو،ها و سپس بلوغ برگ و میووههوا سونتز زنهوا کواهش

هسپرشدشن نارنجین توانژرتین اورانتوین نووبیلتین و نیوز

میشابد و همانرور که سلو،های میوه توسویه مویشابنود و

وشتامین  Eکومارشنها کاروتنوشید و ﭘكتین است ].[9 24

بووالغ موویشوووند الظووت فالونوئیوودها بووهدلیوول تووأثیرا

استفاده از فالونوشید نارنجیین استخراجشده از گرشپفرو

رای شدگی کاهش می شابد .هم نین عمل بیوسنتز ترکییا

فالونوئیدها با تأثیرا

در کیاورزی برای رشد برخی از سویزشجا

نظیور ترب وه

فالونوئیدی در بخشهای چوبی گیواه وجوود نودارد ].[10

بهکار میرود ].[11

مقدار فالونوئید نارنجین و هسپرشدشن در میوههوای نوارس

بهترشن میخصه برای تقرشیاً تما گروههای فالونوشیدی

بهمراتب بییتر از مقدار زن در میوههای کامالً رسیده است.

ظرفیت زنها بهعنوان زنتیاکسیدان هاست که اادر به جوذب

هم نین االیم نوع رام و ﭘاشه بور مقودار فالونوئیودها

رادشكا،های ززاد و گونههای فیوا ،اکسویژن هسوتند ].[20

روی

به عالوه ترکییا
خسار

فنلی میوو مرکیوا

تأثیر داشته و بییترشن مقدار نارنجین در گرشپ فرو

را در روی رشود از

ﭘاشووۀ نوووارنج گوووزارش شوووده اسوووت ] .[20 22مقووودار

میكروبی ﭘرتو فورابنفش و سواشر عوامول تونشزا

به زمان برداشت

فالونوشیدهای موجود در مرکیا

بهشد

مصون می دارد ] .[25اموروزه مصورف زنتویاکسویدان هوای

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

بهدلیول سومی بوودن زنهوا محودود شوده و توجوه

تأثیر زمان برداشت است ] .[7مقدار هسپرشدشن و نوارنجین

ﭘژوهیگران به استفاده و شافتن زنتویاکسویدانهوای ریییوی

در میوههای نارس در مراحل اولیۀ رشود بییوتر از مراحول

نقووش

بیوودی رشوودونمو بوووده اسووت بنووابر ﭘووژوهشهووای

فالونوئیدها و اززنجا کوه بودن انسوان توانواشی تولیود اشون

صور گرفته بییترشن مقدار نارنجین در مراحل اولیۀ رشود

و گیاهووان در

میوه در فاز لگارشتمی (مرحلۀ سرش رشد) تولیود مویشوود

جلوگیری از بروز سرران و بیمواریهوای الیوی  -عرواوی

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

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

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

سنتتی

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

را نوودارد مصوورف سوویزشجا

افزاشش میشابد درحالی کوه در نوارنگی ‘انیوو’ اشون سویر

1. Citrus sinensis L.
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صیودی تا حدود  50روز بید از تما گول اداموه دارد و بوا

تصادفی در سه تكرار بود .تیمار اصولی شوامل بافوتهوای

گذشت زمان مقدار هسپرشدشن میوهها کاهش مویشابود اموا

میوه (برونبر میانبر و درونبر) و تیمار فرعی شامل زموان

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

برداشت و چهار رام ﭘرتقوا‘( ،تامسوون نواو‘ ’،واشونگتن

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

ناو‘ ’،سانگین’ و ‘لینانی’) بود که همۀ زنها بور روی ﭘاشوۀ

کلمانتین از حدود  75روز ﭘس از تما گول زاواز مویشوود

نارنج ﭘیوند شده بودند .نمونههای میوه بهمنظور شكنوواختی

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

از بخشهای مختلف درختوان در فواصول زموانی (هور 15

زلییدو و فالوشودو و کیسوههوای محتووی زب میووه تمواشز

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

میشابد و برحسب شراشط زبوهواشی  1تا  1/5مواه بیود از

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

تما گل است ].[16

stainless hardenedساخت چین) با دات  0/01میلویمتور

با توجه به تنوع زشاد فالونوشیدها و تأثیرا

اندازهگیری شد.

بیولوژشكی

برخی از زنها و هم نین اهمیت فالونوئیودهای نوارنجین و

میوههای برداشتشوده در ززماشیوگاه بوه سوه اسومت

هسپرشدشن در درمان بیماری ها و کاربرد زن در کیواورزی

بافت مجزا شده و در دمای  25درجۀ سانتیگراد در شراشط

هدف ﭘوژوهش حایور بررسوی توأثیر زموان برداشوت بور

ساشه بهمد

 48سواعت در

فالونوئیدهای نارنجین و هسپرشدشن در بافت های مختلوف

دستگاه زون در دمای 40درجۀ سانتیگراد اورار داده شودند

میو بالغ اراا تجاری ﭘرتقا ،بوده است.

] [27سپس نمونههای خی شده کامالً ﭘودرشده و از ال

چهوار روز و سوپس بوهمود

 0/5میلیمتر بوه منظوور شكنوواختی کامول عیوور داده شود.
 .2مواد و روشها

اسیدشتۀ زب میوه با دستگاه  pHمتر (مد pht-110 ،ساخت

اشوون تحقیوو در دو مرحلووۀ صووحراشی و ززماشیووگاهی در

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

دانیگاه علو کیاورزی و منواب ریییوی گرگوان در سوا،

بوورشكس بووا اسووتفاده از رفراکتووومتر دشجیتووا( ،موودabbe ،

 1387-88انجا گرفت .جم زوری نمونههوای چهوار راوم

ساخت مكزش ) اندازهگیری شد.

ﭘرتقا ،روی ﭘاشۀ نارنج از استان مازندران (شهرستان بابول)
در ش

باغ خصوصی و تجاری صور

بهمنظور استخراج عصار گیاهی ش

گرفت .درختان 12

ساله و با فاصلۀ کاشت  6 × 5بودند که عملیا

 10میلیلیتر حال ،متانو ،ایافه و بهمد

گر از نمونوه بوه
ش

سواعت بور

بوهزراعوی

روی شیكر ارار داده شد .سپس از ررشو ایوف بووخنر بوا

بر روی زنها به نحو مطلوب انجا گرفت .برداشت میوه در

کااذ صافی واتمن ش

جدا شد .نمونههای محلو ،تا زمان

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

تزرش به دستگاه کرومواتوگرافی مواش بوا کواراشی بوا  2در

نه بود ] [16و سپس انتقا ،نمونهها (روی سوه سواعت) بوه

شییووه کوچوو

در دمووای شخ ووا 4( ،درجووۀ

ززماشیگاه گروه علو باایانی و ززماشیگاه مرکزی دانیگاه

سانتیگراد) تا زمان تزرش به دستگاه ( HPLCمد ،هیتاچی

علو کیاورزی و مناب ریییی گرگان صور
رر زماری اشون ززمواشش بوهصوور
خرد شده در زمان (اسپلیت ﭘال

گرفت.

و مووا

 L7100ساخت ژاﭘن) نگهداری شد .بهمنظوور اسوتخراج و

کور هوای

اندازه گیوری فالونوئیودهای هسوپرشدشن و نوارنجین هموۀ

در زمان) بور ﭘاشوۀ کوامالً

نمونهها اعم از استاندارد و مجهو ،توسوط فیلترهوای 0/45

1. Total Soluble Solid

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

میخصا

به دستگاه تزرش شد .از الظوتهوای مختلوف نوارنجین و

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

هسپرشدشن برای بهدست زوردن منحنوی اسوتاندارد اسوتفاده

میلیمتر انداز ذرا  5 :میكرومتر رو ،موج  285نانومتر

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

فاز متحرک :اسوید اسوتی

( :)5اسوتونیترشل ( :)10متوانو،

هسپرشدشن با درجۀ خلوص  97درصد متیلو بوه شورکت

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

سیگما استفاده و استانداردهای نوارنجین و هسوپرشدشن بوه

حجم تزرش  10 :میكرولیتر.

نحو زشر تهیه شد:

اسوتفاده شود :ﭘموپ :کورو مود7100-، ،

بهمنظور تجزشهوتحلیل دادهها از نر افوزار زمواری SAS

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

 10میلیگر هسپرشدشن با خلوص  95و  10میلویگور
نارنجین با خلوص  90درصد درون بالن ژوژه رشخته و بوا

برای دستهبنودی و مقاشسوۀ میوانگینهوا از ززموون LSD5%

حدود  2میلیلیتر دیمتیل سولفوکساشد حول شود و سوپس

استفاده شد.

بهوسیلۀ متانو ،حجم محلو ،به  100میلیلیتر رسانده شود
و بدشن ترتیب محلو ،استاندارد نوارنجین و هسوپرشدشن بوا

 .3نتایج و بحث

الظت حدود  100میكروگر در میلیلیتور بوه دسوت زمود.

 .1 . 3اثر زمان برداشت بر برخی

از شیاخ

هیای

ميوۀ پرتقال

به هموان ترتیوب شادشوده  15میلویگور هسوپرشدشن و 15

کيف

میلیگر نوارنجین در  100میلویلیتور متوانو ،حول شود و

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد کوه زموان برداشوت بوا 99

محلو ،اسوتاندارد دو بوا الظوت هسوپرشدشن و نوارنجین

درصد ارمینان بر مقدار ماد خی

اسیدشته موواد جامود

حدود  150میكروگر در میلیلیتر بهدست زمود .بوهمنظوور

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

اندازهگیری مقدار نارنجین و هسپرشدشن موجود در عصوار

مینادار بود (جدو.)1 ،

کل از دستگاه کروماتوگرافی ماش بوا کواراشی بوا بوا اشون
جدول  .1تجزیۀ واریانس اثر زمان برداشت بر برخی از شاخصهای كیفی میوۀ پرتقال
اسیدشته

مواد جامد محلو،

رو ،میوه

اطر میوه

هسپرشدشن

نارنجین

زمان برداشت

وزن خی

او،

14/59

3/39

9/45

7/71

6/59

77/55

274/76

دو

18/42

3/33

9/81

7/87

6/92

96/07

254/43

سو

23/55

3/35

10/16

7/99

7/26

89/96

277/02

چهار

24/86

3/22

11/70

8/18

7/42

74/61

215/47

ﭘنجم

20/67

3/66

11/81

8/82

7/80

81/92

327/02

شیم

28/93

3/49

9/81

9/15

7/97

136/11

325/53

هفتم

23/24

3/48

10/45

9/19

8/34

72/81

233/14

P-value

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

LSD5%

2/54

0/74

0/1

0/15

0/12

1/97

3/23
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تأثیر زمان برداشت بر برخی فالونوئیدها در بافتهای مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال

 .2. 3مقایسۀ ميانگين اثر زمان برداشت بر برخی
شاخ

های کيف

از

میوههای نابالغ میاهده شد ] .[8مقدار ترکییا

ميوۀ پرتقال

بییترشن مقدار ماد خی

فالونوئیدی

به مراحل رشدونمو میوه و شراشط محیطوی بسوتگی دارد و

مربو به مرحلۀ شیم برداشت

در منار خی

مقدار نارنجین بییتر از منار مررووب و

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

در میوههای نابالغ بییتر از میووههوای رسویده اسوت ]22

( 14/59گر ) است (جدو .)1 ،از لحاظ میزان اسیدشته نیوز

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

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

متیااب زن بزرگ شدن سلولی است؛ درنتیجوه بوا افوزاشش

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

بور وزن میووه افوزوده مویشوود کوه بوه

اسیدشته در مراحل اولیۀ رشد میوو مرکیوا

رشد میو مرکیا

دارای نوسوان

افزاشش عملكرد وزن خی

است ولی در مراحل انتهای رشد بهدلیول کواهش اسوید و

میانجامد ].[16

با گذشت زمان و درشافت نور زب و درجوۀ حورار

افزاشش اند افزاشش می شابد ].[10 17بییترشن مقدار موواد

بییتر میزان سنتز مواد زلی در اندا های مختلوف از جملوه

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

میوه زشاد میشود که نتیجۀ زن افزاشش عملكورد وزن میووه

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

سلولی بور

مراحل برداشت از لحاظ اشون شواخت تفواو

است ] .[18با گذشت زمان و افزاشش تقسیما

مینواداری

اطر و رو ،نیز افزوده میشود .ازاشنرو در هر برداشت بور

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

عملكرد وزن خی

اطر و رو ،میوه افزوده شود .اززنجوا

اطوور میوووه در مرحلووۀ هفووتم (بووهترتیووب  9/19و 8/34

که رشد میو مرکیا

سانتیمتر) و کمترشن اطر و رو ،میووه مربوو بوه مراحول

افزاشش وزن میوه سرش اسوت و بوا ﭘاشوان فواز تقسویما

او ،برداشت (بهترتیب  7/71و  6/59سوانتیمتور) میواهده

سلولی از اشن میزان کاسته میشود ولی افزاشش اطور میووه

بوا

در مقاشسه بوا وزن زن از رونود شكنواخوتتوری برخووردار

شد (جدو .)1 ،افزاشش اطر میوه در مرکیا
رو ،میوه اسوت و مقودار مواد خیو
افزاشش می شابد و سپس بوه صوور

هماهنو

بوا گذشوت زموان

تاب شو

الگووی سویگموئید اسوت

است ].[28

منحنوی ثابوت ترسویم

اززنجا کوه در مسویر بیوسونتزی فالونوئیود نوارنجین و

میشود ].[7

هسپرشدشن عوامل درونی از اییل زنوزشمهوای وشوژه مقودار

نتاشج مقاشسۀ میانگین نیان داد بییترشن مقدار نوارنجین

سوبسترشت مواد هورموونی بوه وشوژه سویتوکنین و عوامول

در مراحوول ﭘوونجم و شیووم (بووهترتیوب  327/02و 325/53

بیرونی (درجۀ حرار

رروبت نور زبیاری نوع خواک و

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

زمان برداشت) میتواند مؤثر باشد ] [14 15 18بررسوی

میلیگر در لیتر) تولید شد کوه بوا مرحلوۀ هفوتم اخوتالف

زمان برداشت میتواند گا مهمی در شناساشی و بهرهبورداری

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

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

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

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

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

بید از ش

دوره کاهش مجدد در برداشت ﭘنجم و شیوم بوه

که با زمان برداشت مرحلوۀ هفوتم اختالفوی نداشوت .روی

حداکثر خود رسید و دوباره کاهش شافت .همانرورکه گفتوه

ﭘژوهیی در زمینۀ میو نوارنج نوارنجین در منوار خنو

شد عوامل بسیاری میتواند بور میوزان افوتوخیوز ترکییوا

بییتر از منار گر تولیود مویشوود و بییوترشن مقودار در

ثانوشه چون فالونوئید تأثیر بگذارد.
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خدایار همتی و همکاران

هسپریدین

نارنجین

a

a

350
b

b

250

c

میلی گرم در لیتر

c

b

300

200
a
d

c

d

پنجم

چهارم

c

b

سوم

دوم

150
d

100
50
0

هفتم

ششم

اول

زمان برداشت

شکل  .1تأثیر زمان برداشت بر مقدار نارنجین و هسپریدین

مختلف مرکیا

فالونوئیدها در بیان ژن و نسخهبرداری  DNAتأثیر زشادی
دارند؛ ازاشنرو افزاشش سرش مقدار فالونوئید در مرحلۀ تقسیم

بر میزان صفا

مواد خیو

نوارنجین و

مقدار هسپرشدشن در سطح  5درصد مینادار بود اما بر ساشر
اثر میناداری نداشت (جدو.)2 ،

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

صفا

نتاشج اشن تحقی است .زشواد بوودن ترکییوا فالونوئیودی در

براساس نتاشج بییترشن مقدار ماد خی

مراحل اولیۀ رشد احتما ً مربو به حفاظت میووه از زفوا و

کمترشن زن در بورونبور میووه انودازهگیوری شود (شوكل .)2

بیماریهاست .هم نین تولید هسوپرشدشن و نوارنجین تحوت

هم نین نتاشج مقاشسوۀ میوانگین (جودو )2 ،نیوان مویدهود

تأثیر مرحلۀ رشد است و مقودار زن در ﭘاشوان مرحلوۀ تقسویم

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

سلولی و تماشزشابی به حداکثر میرسد ].[22

 108/92میلیگر در لیتر) در ناحیۀ میانبر (زلییدو) و کمتورشن

در بافت میانبور و

مقدار نارنجین ( 230میلویگور در لیتور) در ناحیوۀ درونبور
 .3. 3اثر بافتهای مختلف بر شیاخ

هیای کيفی

(زندوکارپ) و کمترشن مقدار هسپرشدشن ( 61/55میلیگر در

ميوۀ پرتقال

لیتر) در ناحیۀ برونبر (فالوشدو) اندازهگیری شده است.

تجزشۀ وارشانس و مقاشسۀ میانگینها نیان داد که بافتهای
جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر تغییرات شاخصهای كیفی در بافتهای مختلف میوۀ پرتقال
مناب تغییرا

وزن خی

برونبر

13/38

61/55

میانبر

34/20

108/92

337/78

درونبر

17/58

95/73

230/00

P-value

0/00

0/00

0/00

LSD5%

1/66

1/129

2/11
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هسپرشدشن

نارنجین
248/06

تأثیر زمان برداشت بر برخی فالونوئیدها در بافتهای مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال

400
هسپریدین

a

نارنجین

350
300

c

200
150

a

b

میلی گرم در لیتر

b

250

100

c

50
0
درون بر

برون بر

میان بر

بخش های مختلف میوه

شکل  .2تأثیر بافتهای مختلف میوۀ پرتقال بر نارنجین و هسپریدین

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

مقدار هسپرشدشن بافتهای میانی بییوتر از بافوت بورونبور
است ] .[4هم نین مقدار نارنجین و هسپرشدشن در بافت تحوت
تأثیر شوراشط زبوهوواشی ﭘاشوه و راوم اسوت ] .[21هم نوین

 .4. 3اثر ارقام بر برخ

تغییرا فالونوئیدها در بافت میانبور (زلییودو) بییوتر از سواشر

پرتقال

بافتهاست که احتما ً شراشط زبوهواشی سیب افزاشش عوامل

نتاشج تجزشۀ وارشانس و مقاشسۀ میانگین ها نیان داد که اثور

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

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

براساس تحقیقا دشگور دربوار مقودار تجمو فالونوشیودهای

اسیدشته مواد جامد محلو ،رو ،میوه اطر میوه و

نارنجین و هسوپرشدشن در بافوت مرکیوا

خی

از شاخ

ميیوۀ

های کيف

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

میوخت شود کوه

جدول  .3تجزیۀ واریانس اثر ارقام بر برخی از شاخصهای كیفی میوۀ پرتقال
اسیدشته

مواد جامد محلو،

رو ،میوه

اطر میوه

هسپرشدشن

نارنجین

اراا ﭘرتقا،

وزن خی

9/86

7/88

7/81

124/69

327/76

تامسون ناو،

24/47

3/54

6/53

6/43

65/30

283/99

سانگین

18/59

3/33

10/84

7/79

83/97

238/01

واشنگتن ناو،

24/09

3/17

11/11

6/78

74/29

245/49

لینانی

18/86

3/58

10/21

7/62

6/90

0/00

P-value

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

11/22

LSD5%

4/81

0/04

0/07

0/11

0/09

6/90
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خدایار همتی و همکاران

بییووترشن مقوودار موواد خیو
‘تامسون’ (بدون تفاو

و کمترشن زن در رام ‘واشنگتن’ اندازهگیری شد (شكل .)3

در اراووا ‘واشوونگتن’ و

مینادار) و کمترشن مقودار مربوو

به ‘سانگین’ و ‘لینانی’ (بدون تفاو

ﭘرتقا‘ ،لینانی’ و ‘تامسون’ زودرستر از ﭘرتقا‘ ،واشونگتن’

مینادار) بوود (جودو،

است به همین دلیل اسیدشتۀ زنها بییتر است .میزان اسیدشته

در مقاشسوه بوا

در اراا مختلف به زودرسی و دشررسی و شراشط محیطوی

کمتوری اسوت ] [17و در اشون

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

تحقی ﭘرتقا ،تامسون گوشتیتر از نووع ‘خوونی سوانگین’

رام ‘واشنگتن’ و کمترشن زن در رام ‘تامسون’ بهدست زمد

است.

(شكل .)4

 .)3براساس تحقیقا

اراا زبودار مرکیوا

گوشتی دارای ماد خیو

بییترشن میزان اسیدشته در دو رام ‘لینانی’ و ‘تامسوون’
3.7
a

a

3.6
3.5
3.4

c

اسیدیته

b

3.3
3.2
3.1
3
2.9
لبنانی

سانگین

واشنگتن

تامسون

رقم

شکل  .3تأثیر ارقام پرتقال بر میزان اسیدیتۀ میوه

a
b

d

لبنانی

سانگین

واشنگتن

تامسون

رقم

شکل  .4تأثیر ارقام پرتقال بر مقدار مواد جامد محلول
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مواد جامد محلول

c

11.4
11.2
11
10.8
10.6
10.4
10.2
10
9.8
9.6
9.4
9.2

تأثیر زمان برداشت بر برخی فالونوئیدها در بافتهای مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال

و هسووپرشدشن در راووم ‘تامسووون’ (بووهترتیووب  327/76و

با توجه به نتاشج تحقی حایر بییترشن روو ،در اراوا
‘لینانی’ و ‘تامسون’ و کمترشن رو ،در میو اراا ‘واشونگتن’

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

مینادار) و بییترشن اطر در ﭘرتقا،

رام ‘لینانی’ و ‘واشنگتن’ از لحاظ کمترشن مقدار نارنجین و

‘تامسون’ و ‘واشنگتن’ و کمترشن اطر نیز در اراا ‘لینوانی’ و

بین اراا ‘لینانی’ ‘واشنگتن’ و ‘سانگین’ از لحاظ کمتورشن

مینادار) اندازهگیری شد (شوكل .)5

مینواداری میواهده نیود .مقودار

و ‘سانگین’ (بدون تفاو
‘سانگین’ (بدون تفاو
روند تغییرا

مقدار هسپرشدشن تفواو
ترکییا

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

فالونوشیدی به مراحل رشدونموو میووه و شوراشط

محیطی بسنگی دارد و در منوار خیو

مقودار نوارنجین

نیوز

بییتر از منوار مررووب و در میووههوای نابوالغ بییوتر از

با گذشت زمان افزاشش میشابد و سوپس بوهصوور منحنوی

میوههای رسیده است ] .[17 23در گزارش تحقیقی مقدار
نارنجین در منوار گور بییوتر از منوار خنو

ثابت ترسیم میشود ].[17

بییترشن مقدار در میوههای نابالغ است ].[8

براساس نتاشج مقاشسۀ میانگین بییترشن مقدار نوارنجین

شکل  .5تأثیر ارقام بر طول و قطر میوه

شکل  .6تأثیر ارقام پرتقال بر مقدار نارنجین و هسپریدین
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اسوت و

خدایار همتی و همکاران

 .5. 3اثر متقابل ارقام پرتقال و نوع بافیت ميیوه بیر
شاخ

های کيف

تولید شد که با درونبور و بورونبور هموین میووه اخوتالف

ميوه

میناداری نداشت و کمتورشن مقودار زن در بافوت بورونبور

نتاشج مقاشسۀ میانگین ها نیان داد بییترشن مقودار نوارنجین

ﭘرتقا‘ ،لینانی’ تولید شد .مقدار هسپرشدشن بافت های میانی

( 435میلیگر در لیتر) در بافت میانبر ﭘرتقوا ،تامسوون و

بییتر از بافت برونبر است ] .[7هم نین مقدار نوارنجین و

کمترشن مقودار زن در درونبور ﭘرتقوا‘ ،سوانگین’ و بافوت

هسپرشدشن در بافت تحت تأثیر شراشط زبوهوواشی ﭘاشوه و

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

رام است ].[21

بییترشن مقدار هسپرشدشن در بافت میانبر ﭘرتقوا ،تامسوون

شکل  .7تأثیر متقابل ارقام پرتقال و نوع بافت میوه بر مقدار نارنجین و هسپریدین
* :ستونهای دارای حروف مشترک با هم اختالف معناداری ندارند.

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

های کيف

بافووت درونبوور میوواهده شوود .هم نووین بییووترشن مقوودار

ميوه

هسپرشدشن ( 269/1میلیگر در لیتر) در برداشت شیوم در

براساس نتاشج مقاشسۀ میوانگین بییوترشن مقودار نوارنجین

بافت میانبر و کمترشن زن ( 51/4میلیگر در لیتور) نیوز در

( 435/3میل ویگوور در لیتوور) در برداشووت سووو در بافووت

همین برداشت در بافت برونبور انودازهگیوری شود .میوزان

میانبر تولید شد که با برداشت ﭘونجم (بورونبور) و شیوم

تغییرا

فالونوشیدها در بافت میان بر بییتر از ساشر بافتها

(میانبر) اختالف مینادار نداشت (شكل  .)8کمترشن مقودار

بود که احتما ً شراشط زبوهوواشی سویب افوزاشش عوامول

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

بیوسنتزی و زنزشمی اشن ترکییا
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شکل  .8مقایسۀ میانگین اثر متقابل زمان برداشت و نوع بافت میوه بر مقدار نارنجین و هسپریدین
* :ستونهای دارای حروف مشترک با هم اختالف معناداری ندارند.

شکل  .9تأثیر متقابل زمان برداشت و ارقام پرتقال بر مقدار نارنجین و هسپریدین
* :ستونهای دارای حروف مشترک با هم اختالف معناداری ندارند.

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

و هسووپرشدشن (بووهترتی وب  573/6و  272/4میل ویگوور ) در

شاخصهای كیفی میوه

برداشت شیم در رام ﭘرتقا‘ ،تامسوون’ انودازهگیوری شود

نتاشج مقاشسۀ میانگین نیان داد که بییترشن مقدار نوارنجین

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

ﭘرتقا ،تحت تأثیر زمان برداشت و نوع رام ارار مویگیورد.

نارنجین در اراا ‘لینانی’ و ‘سانگین’ ( 139/7میلیگور در

ازاشن رو میتوان با استناد به نتاشج تحقی حایر بوا تنظویم

لیتر) بهترتیب در برداشت دو و او ،میاهده شد .براساس

زمان برداشت و انتخاب راوم مناسوب میووههوای مرکیوا

نتاشج شادشوده تقرشیواً در تموامی اراوا ﭘرتقوا ،در هور دو

بهمقدار زشادی هسپرشدشن و نارنجین دست شافت.

فاکتور اندازهگیریشده (نارنجین و هسپرشدشن) مقودار زنهوا
در برداشتهای ابتوداشی کموی رونود نزولوی و در مراحول

منابع

انتهاشی حالت صویودی داشوت (کواهش دموای محویط در

 .1امامی ا ( )1377تحولی شگرف در شیمی فراوردههوای
ریییی .انتیارا

بهمن ماه) و سپس کاهش شافت.

 92ص.

نوع رام تغذشۀ خاک شراشط زبوهواشی و مقدار زبیاری
بر مواد ثانوشه تأثیر فوراوان دارد بوهرووری کوه در بواغهوای
مرکیا

 .2مرتضوی س و ییاالح

هر ادر بارندگی و زبیاری بییتر باشد از مقدار مواد

میهد 331 .ص.

بوور روی چهووار راووم ﭘرتقووا‘ ،تامسووون’

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

ر ( )1383فناوری فرزوری

فراورده های جانیی مرکیا  .میهد .دانیگاه فردوسوی

جامد محلو ،و برخی مواد ثانوشه کاسته میشود ].[24
در تحقیقووا

مؤسسۀ تحقیقا

جنگل ها و مراتو .

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

میوووه در
بوود.

حفاظتی فالونوشیدها در مقابل همولیز گلیولی ناشی از

بوا شكودشگر بوا گذشوت

رادشكا ،های ززاد .تحقیقا

گیاهوان داروشوی و میطور

زمان افزاشش شافت .میزان اسیدشته در زخرشن مرحلۀ برداشت

اشران.505-515 :)4(21 .

بخشهای برونبر میوانبور و درونبور میووه متفواو
هم نین رو ،و اطر میوه هماهن

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

.4

بییتر از برداشت اولیه بود .مقدار نوارنجین و هسوپرشدشن در
برداشتهای مختلف بافتهای متفاو

فقیه نصیری ( )1377بررسی اثور مراحول برداشوت
اراا مرکیا

و اراا مختلوف بوا

بر کمیت و کیفیت هیسپرشدشن در شما،

اشران .دانیگاه تربیت مدرس .تهران .رساله کارشناسوی

شكدشگر اختالف مینادار داشت .مقدار نارنجین و هسوپرشدشن

ارشد.

در بخش بیرونی بافت میووه (بورونبور و میوانبور) بییوتر از

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

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

ااسوومی ( )1390بررسووی برخووی ترکییووا

مقدار ماد تلخ نارنجین در بافتهای مختلف میووه متفواو

فنلووی

بافتهای میو لیمو در مراحل مختلف رشود .علوو و

بود و در برخی بافتها افزاشش شافت.

صناش اذاشی.69-75 :)31(8 .
 .6ااسمنوژاد ع ااسومی ی همتوی خ ابوراهیمزاده ع و

 .4نتيجهگيری
براساس نتاشج اشن تحقی میتوان نتیجه گرفت که عالوهبور

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

کمّوی

بیوشیمیاشی نارنگی ﭘیچ و ﭘرتقوا ،تامسوون

صفا

کیفی و ظاهری ساشر صفا

نظیر عملكرد وزن خی

از جمله صفا

خصوصیا

ناو .،ﭘژوهشهای تولید گیاهی.43-54 :)3(19 .

مقدار مواد جامد محلو ،میوزان

اسیدشته و در زخر مقدار ترکییوا

موؤثر موجوود در میوو
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Naringin and neohesperidin levels during
development of leaves, flower buds and fruits of
Citrus anrantium. Plant Physiology. 99: 67-69.
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