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اکبرپور4

 1دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 2کارشناس ارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 3دانشیار ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
 4گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
تاريخ پذيرش33/5/11 :

تاريخ دريافت33/2/31 :

چكیده
نارنجین و هسپریدین از مواد ثانویه فالونوئیدی موجود در میوه مرکبات هستند که در صنایع دارویی اهمیت فراوانیی دارنید .بیه
منظور بررسی این ترکیبات در چهار گونه مرکبات پژوهشی در قالب طرح اسپلیت پالت بر پایه کامالً تصادفی در سه تکرار انجام
شد .در این آزمایش از میوههای چهار گونه مرکبات شامل ،نارنگی محلی،پرتقال محلی ،نارنج و لیمو تیر

مازنیدران در چهیار

جهت جغرافیایی تاج درختان (شمال ،جنوب ،مشرق و مغرب) در مراحل اولیه رشد میوه به منظور انیدازهگییری کمیی و کیییی
فالونوئیدهای نارنجین و هسپریدین استیاده شد .متغیرهای اندازهگیری شده شامل وزن میوه ،قطر میوه ،ضیاامت پوسیت مییوه،
ماده خشك میوه ،میزان عصاره کل و مقدار نارنجین و هسپریدین موجود در عصاره کل بود .نتیایج نشیان داد کیه وزن ،قطیر و
ضاامت پوست میوه ،مقادیر ماده خشك میوه ،میزان عصاره کل میوه و همچنین مقدار نارنجین و هسپریدین موجیود در عصیاره
کل ،در ارقام و جهات جقرافیایی متیاوت اختالف معنی دار داشته است ،بهطوریکیه بیشیترین درصید میاده خشیك ( )85/9در
جهت جنوبی و بیشترین عصاره کل (2/5گرم در صد گرم ماده خشك) در جهت غرب در میوههیا تولیید شیده اسیت .بیشیترین
میزان نارنجین ( 5/5درصد) در گونه لیموتر

درجهت شمالی تولید گردید .همچنین بیشترین میزان هسپریدین ( 8/2درصد) در

پرتقال محلی تولید شد و اختالفی از نظر تولید هسپریدین در جهات ماتلف وجود نداشت .در میوه گونههای پرتقیال محلیی و
نارنگی محلی نارنجین و در نارنج و لیمو تر

هسپریدین تولید نگردید .بنابراین به منظور استاراج نارنجین گونه لیمیوتر

جهت شمال قابل توصیه است.
واژگان کلیدی :جهات جغرافیایی ،گونههای مرکبات ،نارنجین و هسپریدین.

*نویسنده مسئولedris.shabani@gmail.com :
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کولیتوار و پایه روی مقدار فالونوئیدها تیثثیر داشیته و

مقدمه
میوههییای نییارس گونییههای ماتلییف مرکبییات

بیشترین میزان نیارنجین در گرییف فیروت روی پاییه

بهعنوان ذخیایر مهی فالونوئییدها شیناخته شیدهانید.

نارنج گزار

شده است .بنا بیر پیژوهش  Renaldoو

نارنجین یکی از فالونوئیدهایی اسیت کیه میزه بسییار

همکاران ( )1999بیشترین مقدار نیارنجین در مراحیل

تلای دارد و اثرات آن در درمیان سیرطان سیینه طیی

اولیه رشد میوه در فاز لگاریتمی (مرحله سریع رشید)

آزمایشات بالینی به اثبات رسیده است (

تولیید میییشییود .در اییین مرحلیه سییلولها بییه انییوا

Behar et al.,

 ،)1997به عالوه نیارنجین بیهعنیوان آنتییاکسییدان و

بافتهییای ماتلییف آلبیییدو و فالویییدو و کیسییههای

کاهشدهنیده کلسیترول خیون اهمییت فراوانیی دارد

محتوی آب میوه تمایز می یابند و بر حسیب شیرای

Kurowska et al.,

آب و هوایی یك الی یك و نیی میاه بعید از گلیدهی

 .)1997در کشاورزی از نارنجین بهعنوان محرك رشد

کامییل میییباشیید

(Davise and Albrigo, 1994

برخی از سبزیجات مانند کلی چینیی ،تربچیه و غییره

؛.)Kimball, 1997

( Asgary and Naderi, 1999؛

اسیتیاده مییشییود (.)Bronner and Beechei, 1995

کشور ما دارای ارقام متعدد مرکبات می باشید کیه

هسپریدین یکی از فالونون گلیکوزیدها بوده که شامل

تازه خوری کمتری دارنید بیا توجیه بیه

عمدتاً ارز

مواد مؤثره آنها (بهویژه فالونوئیدها) در صینایع

هسپرتین و ییك بایش قنیدی گلیوگز ورامنیوز بنیام

ارز

ریتنوز میباشد ( .)Davise and Albrigo, 1994ارز

مدرن داروسازی ورویکرد این صنعت به سیمت میواد

هسپریدین بهدلیل خواص درمیانی آن اسیت ،زییرا بیا

گیاهی (گیاه درمانی) میتواند باشیی از نییاز صینایع

ویتییامین د در ارتبییاد بییوده و هماننیید آن باعیی

دارویی داخل را بر طرف کیرده و همچنیین بیهعنیوان

جلوگیری از خیونریزی لهیهها و افیزایش مقاومیت در

ماده اولیه دارو در صینعت داروسیازی بیه کشیورهای

برابر عیونتها میشیود کمبیود هسیپریدین همیراه بیا

دیگر صیادر نمیود و ارز وارد کشیور کیرد .هیدف از

پارگی غیر عادی رگها و در نهایت درد شدید ،ضیعف

انجام این تحقیق تعیین مناسبترین جهت جغرافییایی

و گرفتگی ماهیچههای پا اسیت .مصیرف هسیپریدین

تاج درخت جهت مشاص شدن بیشترین میزان تولید

سبب کاهش تورم زیاد پا(ادم) بدلیل تجمع مواد میایع

نییارنجین و هسییپریدین در گونییههای مییورد آزمییایش

میییی گیییردد (.)Manthy and Grohmann, 1996

میباشد.

هسپریدین با ترکیبات دیگر به شیکل قیرص مصیرف
می شود که شامل داروهایی به نیام دافلیون (روتیین و

مواد و روشها

هسییپریدین)  855میلیییگییرم واندوسییکورا میییباشیید

در این تحقیق از چهار گونیه مرکبیات غییر تجیاری

همچنین از هسپریدین بهصیورت پیودرهیای مالیود

شییامل نییارنگی محلییی ( ،)Citrus reticulataپرتقییال

برای مصرف روزانه ،بهعنوان نوشیدنی استیاده میشود

محلی ( ،)Citrus sinensisنارنج ()Citrus aurantium

( Ortuno .)Bronner.and Beechei, 1995و همکاران

و لیمییو تییر

مازنییدران ( )Citrus limonدر چهییار

( )1991اظهار داشتند که مقدار فالونوئیید نیارنجین و

جهت اصلی جغرافیایی تاج درختان در مراحیل اولییه

هسپریدین در میوههای نارس به مراتب بیشتر از مقدار

رشد میوه ییك میاه بعید از گلیدهی کامیل (همتیی و

آن در میوههای کامالً رسیده است .همچنین قاس نیژاد

همکاران )1352 ،بهمنظور اندازهگییری کمیی و کیییی

و همکییاران ( )1355اظهییار داشییتند کییه اقلییی  ،نییو

فالونوئیییدهای نیارنجین و هسییپریدین اسییتیاده شییده
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است .طرح تحقیقاتی در قالب اسپلیت پالت بیر پاییه

دسییتگاه  HPLCو تزریییق نمونییه اسییتاندارد (نمونییه

کامالً تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات مرکبات

معلییوم) نمونییه مجهییول (عصییاره میوههییا) تزریییق و

سیییاری ،دانشیییکده کشیییاورزی گرگیییان و سیییازمان

کروماتوگرام ترسی و میزان فالونوئیدهای نیارنجین و

پژوهشهای علمیی و صینعتی اییران (تهیران) انجیام

هسپریدین محاسبه گردید .دادههیا بیا نیرمافیزار

گردید .انتااب درختان ،یکنواختی ارتیا و اندازه تاج

تجزیه آمیاری شیده و مقایسیه میانگینهیا بیر اسیاس

و دیگر موارد ظاهری رعایت شد .سن درختیان میورد

آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت .فالونوئییدهای

مطالعه  18سال بود .خیاك ایسیتگاه تحقیقیاتی رسیی

نارنجین و هسیپریدین بیا درجیه خلیوص  91درصید

شنی با  pH=5/2بوده است .میوهها در جهیات اصیلی

متعلق به شرکت سیگما به عنوان اسیتاندارد خرییداری

تاج درخت به طورتصادفی در سه تکیرار برداشیت و

شد .دستگاه کروماتو گرافیی میایع بیا کیارائی بیاال بیا

در پاکتهای کاغذی قرار داده شده و بیرای عملییات

مشاصات زیر استیاده گردید:

بعدی آماده گردیدند .سپس میوهها در دمای  85درجه

نو ستون ،Partisil P10 ODS2 :طول سیتون:

سانتی گیراد در دسیتگاه آون خشیك گردییده و بعید

 ،285× 4/6دمای ستون  45 :درجه سانتیگراد.

آسیییاب شییدند (.)Manthy and Grohmann, 1996

فاز متحرك :اسید استیك ،استونیتریل ،متانول و آب به

متغیرهای انیدازهگییری شیده شیامل :وزن تیر و وزن

ترتیب به نسبت  15 : 15 : 8؛

Calvarano et al., ( 18

خشك میوه ،قطر میوه ،عصاره خشك ،میزان نیارنجین

 ،)1996آشکار ساز 258 :نانومتر ،پمف :دو عدد واترز

و هسپریدین بوده است .نمونههای برداشیت شیده بیا

 ،815سرعت جریان 1/8 :میلیلیتیر در دقیقیه وحجی

آسیاب و الك بصورت پودر درآمده بعد با اسیتیاده از

تزریق 15 :میکرو لیتر.

هگزان (حذف چربی) متانول و دیمتییل سولیوکسیاید

SAS

mm ID

زمان ظهور طیف نارنجین و هسیپریدین ( )RTبیر

در دو مرحله روی هیتر مغناطیسی به مدت  28دقیقیه

اساس کروماتوگرام ترسی شده توسی دسیتگاه

استاراج صورت گرفت .نمونه از کاغذ صیافی عبیور

(بهترتیب  9 /21و 15/1دقیقه) بیوده اسیت (شیکل 1

داده شده و عصاره متانولی بدست آمد .با کالیبره کردن

و.)2

شكل  :1ظهور پیك نارنجین در جهت جغرافیایی شمال در لیموتر

02

مازندران

Hplc
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شكل  :2ظهور پیك هسپریدین در جهت جغرافیایی جنوب در پرتقال

تیمارهای مذکور به استهنای هسیپریدین در سیط

نتايج

1

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )1نشیان

درصد معنیدار بوده است .اثر متقابل جهت جغرافیایی

داد که ارقام با احتمال  %99بر وزن تیر ،وزن خشیك،

تاج درخت و رقی بیر درصید نیارنجین در سیط 1

مییزان نییارنجین و هسییپریدین و نییز عصییاره خشییك

درصد معنیدار و بقیه تیمارها معنیدار نبودند.

معنیدار بوده است .همچنین جهیت جغرافییایی روی
جدول  :1تجزیه واریانس صیات مورد مطالعه
درجه

وزن تازه

وزن خشك

قطر

ضاامت

نارنجین

هسپریدین

عصاره

آزادی

()g

()g

()mm

پوست()mm

()%

()%

خشك ()%

رق

3

**4139/4

**981/6

5/4ns

5/1ns

**259/8

**1834

*1/4

جهت جغرافیایی

3

**

**

جهت جغرافیایی×رق

9

ns

خطا

32

منابع تغییرات

ضریب تغییرات

1941/1
182/3

886/4

ns

32/4

**

15/2

ns

2/9

ns

5/4

ns

5/8

**

3 /2

**

2 /1

ns

252/8

ns

286/3

**
ns

13/2

5/19

915/9

12/1

2/4

5/6

5/56

139/8

5/31

16/5

11/3

5/1

18/1

5/2

58/9

33/8

 * ،nsو ** به ترتیب معنیدار نبودن و معنیدار بودن در سطوح  5/58و 5/51

تاثیر ارقام روی میزان وزن تر و خشک :همانگونه

شد و بین سایر ارقام تیاوت معنیداری مشاهده

که نتایج حاصل از مقایسه میانگین در شکل  3نشان

نمیشود .بیشترین میزان وزن خشك در دو میوه نارنج

میدهد ،بیشترین وزن تازه در بین ارقام مورد مطالعه

و نارنگی (بهترتیب  85و  45/91گرم) و کمترین

در میوه لیموتر

میزان ( 25/9گرم) در میوه پرتقال اندازهگیری شدند.

مازندران ( 151/16گرم) مشاهده
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وزن خشك

a

ab

ab

b

وزن تر
250
200
150
100

a

a

) گرم(

b

c

50
0

پرتقال

ارقام

نارنگی

لیمو

نارنج

شكل  :3اثر ارقام مورد مطالعه روی میزان وزن تر و خشك

اثر ارقام مورد مطالعه روی قطر و ضخامت پوست

با یکدیگر اختالف معنیدار نداشته است .همچنین

میوه :بر اساس نتابج مقایسه میانگینها (شکل  ،)4قطر

ضاامت پوست در ارقام ماتلف مرکبات معنیدار

میوه ارقام نارنج و پرتقال در یك سط قرار گرفته و

نشده است.

قطر میوه

ضخامت پوست
a

a

ab

b

25
20
15

a

a

a

a

10

) میلي

متر (

5
0

ارقام

پرتقال

نارنج

نارنگی

لیمو

شكل  :4اثر ارقام مورد مطالعه روی میزان وزن تر و خشك
اثر ارقام مورد مطالعه روی میزان عصاره خشک،

درصد) در میوه پرتقال اندازهگیری شد و بین سایر

هسپريدين و نارنجین :نتایج حاصل از مقایسه

ارقام از این لحاظ تیاوت چندانی وجود نداشت.

میانگین (شکل  )8بیانگر این مطلب است که در بین

همچنین نتایج فوق نشان میدهد که لیمو بیشترین

ارقام مورد مطالعه ،میوههای پرتقال ،نارنج و لیمو

میزان نارنجین و میوه پرتقال کمترین میزان این ماده را

مازندرانی بیشترین و نارنگی کمترین درصد

دارا بودند و بین سایر ارقام در این مورد تیاوت

تر

معنیداری مشاهده نشده بود.

عصاره خشك را به خود اختصاص داده بودند .طبق
نتایج شکل مذکور ،بیشترین میزان هسپریدین (85
01
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هسپریدین

عصاره
خشك

a

a

ارقام

نارنجین

b

c

پرتقال

b

a

c

نارنگی

b

6
0
5
0
4
) 0درصد (
3
0
2
0
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شكل  :5اثر ارقام مورد مطالعه روی میزان عصاره خشك ،هسپریدین و نارنجین

اثر جهتت جررافیتايي بتر صتتاو وزن تتر و وزن

بیشترین میزان وزن خشك نیز مربود بیه نمونیههیای

خشک در ارقام مرکباو :نتایج (شیکل  )6نشیان داد

مورد مطالعه در قسمت جنوبی اندازهگیری شد و بیین

که ارقام موجود در در قسمت شمالی کمتیرین مییزان

ارقییام موجییود در سییایر جهییات تیییاوت معنیییداری

وزن تر را داشتند و بیین مییوههیای موجیود در سیایر

مشاهده نشد.

جهات جغرافیایی تیاوتی در این زمینه مشیاهده نشید.
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شكل  :6اثر جهات جغرافیایی بر وزن تر و وزن خشك ارقام مورد مطالعه

اثر جهت جررافیايي بر ضخامت پوست میوه و قطر

میوه در میوههای واقع در ناحیه جنوبی اندازهگیری

میوه در ارقام مرکباو :نتایج مقایسه میانگین (شکل

شده بود .همچنین تیاوت معنیداری بین ارقام

 )1نشان میدهد که از لحاظ قطر میوه در بین ارقام

مرکبات موجود در جهات ماتلف جغرافیایی از لحاظ

مورد مطالعه در جهات ماتلف جغرافیایی تیاوت

فاکتور اندازهگیری ضاامت پوست میوه مشاهده نشد.

معنیداری مشاهده نشد ،با اینحال بیشترین میزان قطر
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شكل  :7اثر جهت جغرافیایی بر ضاامت پوست میوه و قطر میوه در ارقام مرکبات

اثر جهت جررافیايي بر صتاو عصاره خشک،

در ارقام در جهت جغرافیایی شمال و کمترین در

هسپريدين و نارنجین در ارقام مرکباو :نتایج

میوههای موجود در جهت جنوب تاج درخت مورد

مقایسه میانگین (شکل  )5مبین این مطلب است که

مطالعه اندازهگیری شد .اما از لحاظ میزان هسپریدین

بیشترین عصاره خشك در ارقام مرکبات موجود در

بین ارقام مورد بررسی در جهات ماتلف جغرافیایی

ناحیه غرب و جنوب تاج درختان مورد مطالعه

تیاوت معنیداری مشاهده نشد.

اندازهگیری شده بود .ه چنین بیشترین میزان نارنجین
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شكل  :1اثر جهت جغرافیایی بر عصاره خشك ،هسپریدین و نارنجین در ارقام مرکبات

رطوبت،آبیاری و حاصلایزی خاك) مییتوانید بطیور

بحث
تنو جغرافیایی بر توانایی آنتیاکسیدانتی میوههای

مشاصی از سالی به سال دیگر مقدار ترکیبات فنولیك

ماتلف ،به علت شرای محیطیی متییاوت ،تاثیرگیذار

را تحیت تیاثیر خیود قیرار دهید .زردآلوهیای منییاطق

میباشید .تولیید آنتوسییانین مییتوانید بوسییله سیرما

ماتلف جغرافیایی دارای مقادیر ماتلیف ویتیامین د

تحریك گردد ( .)Shi, 2007شرای غیر زیسیتی (دمیا،

بوده اند ( .)Shi, 2007در بررسیهای گیاه سرخ ولیك
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( )Crataegus monogynaنشان داده شد که مکان بیر

داد ،ضاامت پوست در منیاطق خشیك در ییك رقی

میزان فالونوئیدهای آن اثر معنیدار دارد ( Hemmatiو

مشابه بیشتر از مناطق مرطوب میباشید مایافاً اینکیه

همکیییاران .)2556 ،همتیییی و همکیییاران ( )1352در

ضاامت پوست و قطر میوه بستگی به نیو رقی نییز

بررسی تیاثیر مکیان کشیت بیر مییزان فالونوئییدهای

دارد (همتی و همکاران Symour .)1352 ،و همکیاران

نمودنید کیه ترکیبیات هسیپریدین و

نمودند که مرکبات شامل دو گروه از

مرکبات گزار

( )1993گزار

نارنجین پوست مرکبیات بصیورت معنییداری تحیت

نظر مواد فالونوییدی ذکر شده میباشند که مه تیرین

تاثیر مکان کشیت قیرار داشیت ،بیهطیوریکیه مییزان

فالون گلوکوزید آنها هسپریدین بدون میزه اسیت کیه

هسپریدین مرکبات شمال کشور بصیورت معنییداری

این گروه شامل پرتقال ،نارنگی مییباشیند .گیروه دوم

از مرکبییات جنییوب بیشییتر بییود .نتییایج مشییابه ای

مرکباتی که نارنجین تلخ میزه ،فالونوئیید اصیلی آنهیا

 Srivastavaو  )2552( Shymدر مرکبیییات

بوده که شامل گریففروت ،پوملو ،نارنج و لیمو میی-

شید .رویشیگاه میی توانید بیه عنیوان عامیل

باشند .وجود نور کافی در جهیت جغرافییایی جنیوبی

تاثیرگذار در تجمیع متابولیتهیای ثانوییه ماتلیف در

سبب افزایش فتوسنتز بیشتر و مواد ذخیرههیای بیشیتر

گیاهان نقش داشته باشد .مکان رشد گیاه می توانید از

در بافت گییاه و مییوههیا مییشیود (فتیاحی مقیدم و

طریق تغییرات دمایی و رطوبتی بر فرآیند تشکیل مواد

همکاران ،)1395 ،در صورتیکه در جهت شمالی تیاج

موثره تاثیرگذار باشد ( Hemmatiو همکیاران2556 ،؛

درخت تابش نیور کمتیر و میواد ذخییره کمتیر تولیید

 .)2002 ،Shym and Srivastavaاحتمیاالً در تحقییق

میییشییود ( .)Manthy and Grohmann, 1996فقیییه

حاضر تاثیر جهات جغرافیایی ماتلف بر مییزان میواد

نصیری و همکاران ( )1311گزار

نمودند کیه مییوه

موثره ،به علت اثرات مقادیر ماتلیف دمیا ،رطوبیت و

مرکبات از لحاظ ژنتیکی دارای رشید سیریعی بیوده و

سایر شرای های غیر زیستی در این جهات مییباشید.

افزایش وزن تر در مرحله رشد سریع (فاز لگیاریتمی)

میزان وزن تر میوه تحت تثثیر نو رقی و شیرای آب

صورت میگیرد که با نتایج حاضر مطابقت دارد .نتایج

و هوایی میباشد؛ بهطوریکه در مناطق مرطوب میزان

همتی و همکاران ( )1352نشان داد که میزان ضاامت

یافتیه در منیاطق

پوست در مراحل ماتلف متیاوت بوده ولی عالوه بیر

خشك میباشد .همچنین بیشترین میزان میاده خشیك

عامل ژنتیکی ،عوامل محیطی ماننید درجیه حیرارت و

بستگی به میزان تابش نور خورشیید و نیو رقی دارد

رطوبییت نسییبی و آبیییاری خییاك در توسییعهپییذیری

( .)Davise and Albrigo, 1994تحقیقات انجام شیده

ضاامت پوست میوه نقش دارد .نتایج بدست آمیده از

در دو منطقه جیرفیت و تنکیابن روی گرییف فیروت

این تحقیق نشان داد که بیشیترین درصید وزن تیر در

نشان داد که میزان وزن خشك میوه در گرییف

جهت شمال و بیشترین درصد ماده خشیك در جهیت

فروت منطقه جیرفت (ناحیه خشك) بیشتر از تنکیابن

جنوب تاج درخت ،بیشترین میزان نیارنجین در گونیه

(ناحیییه مرطییوب) بییوده اسییت (همت یی و همکییاران،

نارنج و لیموتر

مازنیدرانی تولیید گردیید .بنیابراین

 .)1352قطییر و ضییاامت میییوه در جهییات مانلییف

ارقام ماتلف از نظر افزایش درصد ماده خشك مقدار

اختالف معنی داری نداشت ،زیرا ارقام  48روز بعد از

نارنجین و عملکرد آن مؤثر بوده و نتایج این تحقیق با

گلدهی برداشت شده و در شرای آب هوایی یکسیان

نتیییایج  Ortunoو همکیییاران ( )1991و  Renaldoو

یافته بودند .در صورتیکه آزمایش انجام شیده

همکاران ( )1999مبنی بر اینکیه غلظیت نیارنجین در

مرکبات نشیان

بیش از مقدار آن در ارقام نیارنگی

توسییی
گزار

وزن تر بیشتر از مییوههیای پیرور

مار

پرور

در دو منطقه خشك و مرطوب پرور

نارنج و لیمو تر
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و پرتقال بوده اسیت ،مطابقیت دارد .پییرو نتیایج ایین

منظور تازه خوری و در قسمت جنوب جهت فرآوری

تحقیق ارتباد نزدیکیی بیین مقیدار نیارنجین و زمیان

قابل توصیه است .به لحاظ مقایسه گونههای ماتلیف،

برداشت میوه لیموتر

بیشترین میزان نیارنجین در گونیه نیارنج و لیمیوتر

وجیود دارد .بیشیترین مقیدار

نارنجین در مییوههیایی تولیید و ذخییره شیده کیه در

مازندرانی و بیشترین میزان هسپریدین در گونه پرتقال

مراحل اولییه رشید ( 48روز پیس از گلیدهی کامیل)

محلی تولید گردید .همچنین بافتیههای ایین پیژوهش

برداشت شدند و با گذشت زمان از میزان آن در مییوه

حاکی از آن اسیت کیه تیاثیر جهیت جغرافییایی تیاج

کاسته شد .با توجه به اینکه فالونوئیدها در بییان ژن و

درخت بر میزان فالونوئیید نیارنجین معنیی دار بیوده

نساهبرداری  DNAنقش عمدهای دارند لیذا افیزایش

اسییت ولییی تییاثیر معنیییداری بییر میییزان فالونوئییید

سریع میزان فالونوئید مورد مطالعه در مرحلیه تقسیی

هسپریدین نداشته است .بدینترتیب که بیشترین میزان
مازنیدرانی

سلولی و تا شرو مرحله بزرگ شدن سلولهیا مؤیید

نارنجین ( 5/5درصد) در گونیه لیمیوتر

نظرییه میذکور اسیت ( .)Koes et al.,1994از طرفیی

درجهت شمالی تولید گردید ،بنیابراین برداشیت ایین

بیشییترین مقییدار نییارنجین در مراحییل اولیییه رشیید را

گونه در مرحله نابال و در جهت شمال جغرافیایی بیه

احتماالً میتوان مربود به حیاظت میوه در مقابل آفات

منظور استیاده در صنایع دارویی ،آرایشیی و بهداشیتی

و بیماریها دانست ،زیرا باالترین فعالییت میتیوزی در

توصیه میگردد.

بافییتهییای جییوان (تامییدان) مییانع از بییروز برخییی
بیماریها میگردد ( .)Ortuno et al., 1997هی چنیین

منابع

تولید باالی نارنجین در میوههای نابیال ممکین اسیت

-1فتاحی مقدم ،ج ،.حمیداوغلی ،ی ،.فتوحی قزوینی،

تغییر در برخی فعالیتهای آنزیمی و نقش پییشمیاده

ر ،.قاسییی نژاد ،م .و باشیییی ،د .1395 .ارزییییابی

آن باشد ( .)Ghasemi et al., 2009در حمایت از ایین

خصوصییییات فیزیکوشییییمیایی و آنتیاکسییییدانی

فرضیه محققین اشاره نمودند که تنظی کنندههای رشید

پوست برخی ارقام تجاری مرکبات .نشیریه علیوم

و نمو مانند سیتوکنین و اسید جیبرلییك ممکین اسیت

باغبانی.211-211 :)2( 28 ،

بعای آنزی های تولید کننده فالونوئیدها را فعال کنند

-2فقیه نصیری ،م ،.امید بیگی ،ر .و بشییری صیدر ،ز.

( .)Wang et al., 2007در رابطه با هورمون سییتوکنین
گزار

 .1311بررسی اثر مراحل برداشت ارقیام مرکبیات

شده کیه ممکین اسیت بیه صیورت مسیتقی

بر کمیت و کییییت هسیپریدین در شیمال اییران.

فعالیت آنزیمی را نسبت به تولیید آنیزی تنظیی کنید.

پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت میدرس،

هورمون سیتوکنین در ارتباد با پدیده منبیع و مصیرف

تهران ،ایران.

در گیاهان میؤثر اسیت و ممکین اسیت سیبب انتقیال

-3قاس نژاد ،. ،قاسمی ،ی ،.همتیی ،خ ،.ابیراهی زاده،

فالونوئیدها به سمت میوهها شود (.)Yu, et al., 2007

م ،. .و قاسمی ،ك .1355 .مطالعه اثر پایه و بافت
میوه بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی نارنگی پیج

نتیجهگیری نهايي

و پرتقال تامسون ناول .مجله پژوهشهیای تولیید

نتایج بدسیت آمیده از ایین تحقییق نشیان داد کیه

گیاهی.43-84 :)3(19 ،

بیشترین درصد وزن تر در جهیت شیمال و بیشیترین

-4همتییی ،خ ،.امییید بیگییی ،ر ،.بشیییری صییدر ،ز .و

درصد میاده خشیك در جهیت جنیوب تیاج درخیت

ابراهیمی ،ی .1352 .تاثیر اقلیی و زمیان برداشیت

بدست آمد ،ازینرو برداشت میوه در جهیت شیمال بیه
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