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بررسی رابطۀ تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال ,سالوستیانا ،و
,ایتالیایی ،با میوۀ پایههای آنها
4

نسترن همتی ،*1عظیم قاسمنژاد ،٢جواد فتاحی مقدم ،3پونه ابراهیمی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،گروه علوم باغبانی ،دانشكدۀ تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .٢استادیار گروه باغبانی ،دانشكدۀ تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .3استادیار ،مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی ،پژوهشكدۀ مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران.
 .4استادیار گروه شیمی ،دانشكدۀ علوم پایه ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران.
تاریخ وصول مقاله139٢/1٢/08 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/0٢/14 :

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی میوۀ درخت پیوندی با میوۀ پایه ،در دانشگگا لوگوک اشگاوروی و معگاب
طبیعی گرگان در سال  1392-93انجاک گرفت .بدین معظور فعالیت آنتیااسیدانی ،مقدار فعول ال و فالونوئید ال میو های چهگار پایگ
’یووو‘’ ،شلمحوه‘’ ،نارنج‘ و ’سیتروموو‘ در مقایسه با میو های درخت پیوندی پرتقال ,ایتالیایی ،و ,سالوستیانا ،روی پایههای یادشگد در
بخشهای مختوف میو الم او پوست و گوشت بررسی شد .این پژوهش در قالب آومایش فااتوریل بر پای طرح اامالً تصادفی در سگه
تكرار اجرا شد .براساس نتایج ،صفات انداو گیریشد در سطح  1درصد تحت تأثیر پایه ،رقم و بافت میو قرار داشت ،بگهطگوری اگه
بیشترین مقدار فعول ال ( 21/38میویگرک در گرک) در پوست رقم ,ایتالیگایی ،پیوندشگد روی پایگ شگلمحوگه مشگاهد شگد .همنعگین
بیشترین فعالیت آنتیااسیدانی ( 85/71درصد) در پوست پای ’سیتروموو‘ و بیشترین مقدار فالونوئید ال ( 0/337میویگرک در گگرک) در
پوست رقم ,سالوستیانا ،پیوندشد بر روی پای ’یووو‘ بود .براساس نتایج ،توانمعدی تجمگ فعگول اگل در میگوۀ پایگه در میگاان فعالیگت
آنتیااسیدانی میوۀ درخت پیوندی مؤثر است و همبستگی مثبت دارد .با ایعكه بین ترایبات آنتیااسیدانی میوۀ درخت پیونگدی بگا پایگه
تفاوت مععاداری وجود داشت ،هیچگونه رابط مشخصی بین آنها مشاهد نشد .بهنظر میرسد این تفاوت ناشی او ویژگیهای ترایبی و
فیایولوژیكی هر میو (رقم پیوندی یا پایه) باشد.
كلیدواژهها :پوست و گوشت میو  ،خواص ضدااسیداسیونی ،فالونوئید ال ،فعول ال ،مرابات.

* نویسعد مسئول

Email: nastaran_hemmati@yahoo.com

نسترن همتی و همکاران

 .1مقدمه

آنتیااسیدانهای بسیار قوی است اه با احیای رادیكالهگای

ترایبات فعولی گرو بارگی او متابولیتهای ثانویهاند اه او

آواد موجب باودارندگی آنها میشود و تأثیر بسگیار مهمگی در

مسیر شیكمات و متابولیسم فعیلپروپانوئید مشتق شگد انگد

مسیر آسگكوربات – گووتگاتیون و حگذف گونگههگای فعگال

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

ااسیژن در اوروپالست و سیتوسول دارد [.]13

هیدرواسیل و حضور ترایبات دیگر به چعد گگرو تقسگیم

لوامل جغرافیایی و اقویمی بر تولید متابولیتهای ثانویه

میشوند .او نظر حاللیت بگه دو صگورت ترایبگات فعگولی

و ویژگی های مورفولوژی گیاهان مؤثرنگد .مگواد مگؤثر بگا

محوول (اسیدهای فعولی ،فعیلپروپانوئیدها ،فالونوئیگدهگا و

هدایت فرایعدهای ژنتیكی ساخته میشوند ،ولی تجم آنها

ایعونها) و ترایبات فعگولی نگامحوول (تگاننهگای متگراام،

تحت تأثیر لوامل محیطی نظیر نور ،درج حرارت ،ارتفگاع

لیگعین و غیر ) طبقهبعدی میشوند [.]9 ، 12

و بارندگی قرار میگیرد .لوامگل محیطگی بگر مقگدار مگواد

گونگگگههگگگای مختوگگگف مرابگگگات ،غعگگگی او ترایبگگگات

مؤثر  ،لعاصر تشكیلدهعدۀ مواد مؤثر و مقدار تولیگد وون

فالونوئیدی اند .مطالعات متعدد بالیعی نشان میدهد اگه ایگن

خشك و مورفولوژی گیا تگأثیر مگیگذارنگد [ .]21پایگه و

ترایبها ،خواص ضدالتهاب ،ضدااسیداسیون ،ضدسرطان و

ژنوتیگگو و شگگرای آبوهگگوایی بگگر مقگگدار فالونوئیگگدها و

ضدبااتری دارند .برخی او این فالونوئیدها نظیر ناریعجین 1و

خواص ضدااسیداسگیونی رقگمهگای سگیب اثگر مععگاداری

نئوهسپریدین 2اه جاء مگواد توگم موجگود در پوسگت میگوۀ

داشت و بیشترین ترایبات فعولی مربگو بگه اوئرسگتین و

مرابات هستعد ،بگه شگیریناععگد هگای بسگیار قگوی تبگدیل

اوئرسگگتین گاتاتوویگگد بگگود [ .]14همنعگگین توانمعگگدی

میشگوند ایگن دو بگهترتیگب  100و  150برابگر او سگااارو

آنتیااسیدانی میو در ارقاک مختوگف و پایگههگای مختوگف

شیرینترند و در صعای غذایی و دارویی به مصرف میرسعد

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

[ .]2 ، 15ترایبات فعولی میوۀ مرابات شگامل فالونوئیگدها و

 Citrus macrophylla L.و  Citrus aurantiumبگگر روی

اسگگیدهای فعگگولی اسگگت و در ایگگن میگگان ،فالونوئیگگدهای

پای لیموی ,ورنا 3،استفاد شد .پیوند

گویكوویدی در مرابات غالگبانگد .همنعگین میگوۀ مرابگات

و میانپایههای برنا و واشعگتن ناول معاسبتگرین گونگههگا

حاوی ترایبات مفید دیگر مانعگد لیمونوئیگدها ،فالونوئیگدها،

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

پكتگگین ،اومگگارین و آنتگگیااسگگیدانهگگای مهگگم نظیگگر اسگگید

سی گویكوویل دیوسمتین 4بیشترین تأثیرپذیری او پیونگد

آسكوربیك و ااروتعوئیدهاست اه تگأثیر مهمگی در سگالمت

را داشت [ .]10گیاهان با تولید ترایبات آنتیااسیدانی نظیر

انسگگان دارنگگد [ .]19 ، 20بگگهلگگالو  ،ترایبگگات فعگگولی ،میگگوۀ

ترایبات فعولی و ااروتعوئیدها افاون بر حفظ سگاختارهای

مرابگگات را او خسگگارت میكروبگگی ،پرتگگو فگگرابعفش و دیگگگر

سوولی خود در برابر رادیكالهای فعال تولیدشد در شرای

لوامل تعشوا طی رشد ،مصون مگیدارد [ .]17سگوولهگای

تعش توس آنایم سوپرااسید دیسموتاو این رادیكگالهگا را

گیاهی برای حفاظت در مقابل آسیبهای ااسیداتیو ،به نگولی

به پرااسید هیدروژن تبدیل ارد و سپس توس آسكوربات

سیستم جارواععدۀ رادیكالهای آواد مجهاند اه او ایگن میگان

پرااسیداو و گووتاتیونردواتاو دراوروپالست به آب تبدیل

میتوان به اسید آسكوربیك اشار اگرد .اسگید آسگكوربیك او

میاععد [.]20

Citrus aurantium

”3 . “Verna
4 . 6,8-di-C-glucosyl diosmetin

1 . Naringin
2 . Neohesperidin
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متانولی ( 1گرک در  10میویلیتر متانول  80درصگد) بگا 100

هدف پژوهش حاضر ،بررسی خواص ضدااسیداسیونی،

8

فعول ال و فالونوئید ال بافتهای میوۀ چهار پایه (’یووو‘،

میكرولیتر فگولین سگیواالتیو و  1/16میوگیلیتگر آب مقطگر

’شلمحوه‘’ ،نارنج‘ و ’سیتروموو‘) و ارقاک پیونگدی پرتقگال

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

(,ایتالیایی ،و ,سالوستیانا )،روی پایههای مذاور بود و سگعی

اربعاتسدیم یك موتر ( 10/6گرک در  100میوگیلیتگر آب

شد با بررسی و مقایس توانمعدی آنتگیااسگیدانی و مقگدار

مقطر) بگه آن اضگافه شگد .محوگول بگهمگدت  30دقیقگه در

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

تاریكی و حماک بخار  40درج سگانتیگگراد قگرار گرفگت.

ارقاک پیوندی در بهبود خصوصیات ایفی در ارقاک مرابگات

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

بررسی شود.

شگگد .او ایگگن محوگگول بگگرای اگگالیبر اگگردن دسگگتگا
اسپكتروفتومتر (مدل  )2800 UV/VISاستفاد شد و سگپس

 .2مواد و روشها

نمونهها در طول موج  765نانومتر قرائگت شگد [ .]7بگرای

این طرح در قالب آومایش فااتوریل بگر پایگه طگرح اگامالً

رسم معحعی االیبراسیون او غوظت های متفگاوت اسگتاندارد
9

گالیگگك اسگگید (محوگگول گالیگگك اسگگید در متگگانولآ آب

تصادفی در سه تكرار انجاک گرفت.

(50آ ))50استفاد شد (شكل .)1
 .1. 2مواد گياهی
1

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

 .3. 2اندازهگيري محتواي فالونوئيد کل
برای انداو گیری محتوای فالونوئیدی ،ابتدا  0/5میویلیتر او

’نگگارنج‘’ ،2شگگلمحوگگه‘ 3و ’یگگووو‘ )4و دو رقگگم پیونگگدی
(’ایتالیایی‘ 5و ’سالوستیانا‘ )6روی پایههای مذاور واقگ در

لصارۀ متانولی تهیهشد ( 1گرک در  10میویلیتر متگانول 80

ایستگا تحقیقات مرابات اترا واق در شهر تعكابن وابسته

درصگگد) بگگا  1/5میوگگیلیتگگر متگگانول 0/1 ،میوگگیلیتگگر اوریگگد

به مؤسس تحقیقگات مرابگات اشگور در سگال 1392-93

آلومیعیوک  10درصد در اتانول ( 10گرک اورید آلومیعیگوک در

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

 100میویلیتر اتانول و آب مقطر) 0/1 ،میویلیتگر اسگتات -

برابر  10در نیمههای آذر بود برداشت و به بخش تحقیقات

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

آومایشگاهی در دانشگا لووک اشگاوروی و معگاب طبیعگی

 2/8میویلیتر آب مقطگر مخوگو شگد .بگرای تهیگ شگاهد

گرگان معتقل شد .بخش هگای مگورد ارویگابی میگو شگامل

بهجای لصارۀ متانولی ،تعها او متانول خالص اسگتفاد شگد.

پوست و گوشت بود.

مخوگگو نگگیم سگگالت در تگگاریكی قگگرار گرفگگت و سگگپس
بگگیدرنگگد در طگگول مگگوج  415نگگانومتر توس گ دسگگتگا
اسگگپكتروفتومتر (مگگدل  (2800 UV/VISقرائگگت و مقگگدار

 .2. 2اندازهگيري فنول کل
برای انداو گیری فعول اگل ابتگدا  20میكرولیتگر او لصگارۀ

فالونوئید ال براساس خ استاندارد اوئرستین تعیین شگد
[ .]7بگگدین معظگگور ،غوظگگتهگگای مختوگگف او اسگگتاندارد
اوئرستین 10ساخته و بعد او خواند شدن لدد جذب ،خ

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

استاندارد رسم شد (شكل .)1
8. Folin ciocalteu
9. Gallic acid
10. Quercetin
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شکل  .1نمودار استاندارد كوئرستین و گالیک اسید بهترتیب برای فالونوئید كل و فنول كل

 .4. 2اندازهگيري درصد مهاار رادکكاالهااي ززاد
بهروش DPPH

 .5. 2تجزکة زماري

1

این طرح براساس آومایش فااتوریل در قالب طگرح اگامالً

در این آومایش ،او روش درصد مهار رادیكالهای دی پگی

تصادفی در سه تكرار انجاک گرفت .فااتورها شامل پایگه در

پی اچ ( )DPPHاستفاد شد [ .]7ابتدا  2میویلیتر او DPPH

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

با غوظت  0/1میویمگوتر ( 4میوگی گگرک رادیكگال بگه 100

سطح بود .میانگینهای حاصل با استفاد او آومگون  LSDو

میویلیتر متانول) به لول آومایش اضافه و سپس  2میویلیتگر

نرکافاار آماری  SASمقایسه شدند.

او لصارۀ متانولی تهیهشد به آن افاود شد .سپس لولههای
آومایش بهمدت  30دقیقه در محی تاریك قگرار داد شگد.

 .3نتاکج و بحث

بعد او پایان وااعش ،جذب نمونهها بگیدرنگد بگا دسگتگا

 .1. 3تجزکة وارکانس ارقاا ماورد ززمااک

اسپكتروفتومتر( 2مدل  )2800 UV/VISدر طول مگوج 517

بافت بر صفات اندازهگيريشده

نانومتر قرائت و او متانول بگه لعگوان بالنگك اسگتفاد شگد.

براساس تجای واریانس نگوع پایگه بگر مقگدار فعگول اگل،

افاون بر نمونه های مذاور ،یك لول آومایش بهلعوان شاهد

فالونوئید ال و خواص آنتگی ااسگیدانی میگو در سگطح 1

درنظر گرفته شد اه تعهگا حگاوی  2میوگیلیتگر  DPPHو 2

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

میویلیتر متانول بود .فعالیت مهار رادیكال  DPPHاو فرمول

متقابل دوگانه و سهگان آنها بگا  99درصگد اطمیعگان تگأثیر

درصد فعالیت خعثیاععدگی رادیكال محاسبه شدآ

مععاداری بر متغیرهای انداو گیریشد داشت.

()1

(DPPH = 100 )1 - AS/AC

و ناو

 .2. 3مقاکسة ميانگين صافات انادازهگياريشاده در

در این رابطه AC ،جذب رادیكال  DPPHبدون لصار

ميوۀ چهار پاکة بذري مرکبات

بهلعوان اعترل و  ASجذب  DPPHبهلالو نمونه است.

براساس نتایج مقایس میانگینها ،بیشترین مقدار فعگول اگل
در پای ’شلمحوه‘ ( 14/5میویگرک در گگرک) و امتگرین آن

1. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
2 .Spectrophotometer
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در پای ’سیتروموو‘ ( 4/47میوی گرک در گرک) بهدسگت آمگد

درصد) وجود داشت (شكل  .)4در تحقیقات بر روی پایه-

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

های مرابات ،مقدار آنتیااسیدان ،فعول ال و فالونوئید ال

در گرک) بیشتر او ’شلمحوگه‘ ( 0/113میوگیگگرک در گگرک)

در میوۀ ارقاک و پایههای برخی مرابات اخگتالف مععگاداری

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

داشت و این ترایبات تحت تأثیر شگرای آبوهگوایی نیگا

در میگگوۀ پایگ ’سگگیتروموو‘ و ’نگگارنج‘ (بگگهترتیگگب  68/51و

قرار گرفتعد [.]5

 68/47درصد) و امترین آن ،در پای ’شگلمحوگه‘ (55/26

شکل  .3تأثیر پایه بر مقدار فالونوئید كل

شکل  .2تأثیر پایه بر مقدار فنول كل

شکل  .4تأثیر پایه بر مقدار آنتیاكسیدانت

 .3. 3مقاکسااة ميااانگين تاا ثير ارقااا باار صاافات

نظر آماری اختالف مععاداری وجود نداشت .بیشترین مقدار

اندازهگيريشده

فالونوئید ال (بهترتیب  0/178و  0/175میویگرک در گرک)

براساس مقایس میانگین  ،LSDفعول ال ،فالونوئیگد اگل و

،

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

آنتیااسیدان در ارقاک مختوف متفاوت بگود ،بگهطگوری اگه

و امترین ( 0/132میویگرک در گرک) در میو های پایههگای

بیشگگترین مقگگدار فعگگول اگگل (بگگهترتیگگب  13/07و 12/84

بذری بهوجود آمد اه بین ,سالوستیانا ،و ,ایتالیایی ،اخگتالف

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

مععگگاداری وجگگود نداشگگت (شگگكل  .)6بیشگگترین خگگواص

امترین آن ( 2/1میویگرک در گرک) در میوۀ پایههای بگذری

آنتیااسیدانی در میوۀ پایهها ( 69/42درصد) و امتگرین آن

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

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

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

مختوف مرابات متفاوت بود ،به طوری اه بیشگترین مقگدار

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

نگگاریعجین در نگگارنج و گریگگوفگگروت و بیشگگترین مقگگدار

تأثیر گونه در فعالیت آنتی ااسیدانی ،تجم ترایبات فعگولی

هسپریدین در میوۀ ارقگاک پرتقگال و نگارنگی در دو معطقگ

و فالونوئیدی مرابات ،مطابقت داشت [.]8

جیرفت و تعكابن تولید شد [ .]11همنعین میگاان خگواص

شکل  .6تأثیر ارقام بر مقدار فالونوئید كل

شکل  .5تأثیر ارقام بر مقدار فنول كل

شکل  .7تأثیر ارقام بر مقدار آنتیاكسیدانت

 .4. 3مقاکساااة تااا ثير ناااو بافااات بااار صااافات

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

اندازهگيريشده

شد (شكلهای  8تا  .)10بافتهای میگوۀ مرابگات او نظگر

با توجگه بگه انگداو گیگری فعگول اگل و فالونوئیگد اگل و

تولید مواد مؤثر متفاوت بود و پوست میو بهدلیگل داشگتن

آنتیااسیدان در پوست و گوشت ،نتایج نشان داد بیشگترین

غد های روغعی و رنگد ورد دارای بیشگترین مقگدار فعگول

مقدار فعول ال و فالونوئید ال و خگواص آنتگیااسگیدانی

ال ،فالونوئید ال و آنتی ااسیدان نسبت بگه گوشگت بگود.

بهترتیب ( 10/09میویگرک در گرک 0/185 ،میویگرک در گرک

همنعین به دلیل رقیق بودن مواد در گوشت میو نسبت بگه

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

پوست میاان متغیرهای انداو گیری شگدۀ فگود در گوشگت

شد و امترین آن بهترتیب ( 8/58میویگرک در گرک0/138 ،

امتر بود [.]1
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شکل  .9تأثیر بافت بر مقدار فالونوئید كل

شکل  .8تأثیر بافت بر مقدار فنول كل

شکل  .10تأثیر بافت بر مقدار آنتیاكسیدانت

در مقایس  13رقم او مرابات ،در پوست میوۀ مرابات،

تحقیقات بر روی پرتقگال تامسگون نشگان داد اگه قسگمت

مقدار فعول و فالونوئید بیشتری نسبت به گوشت میو تولید

پوست میوۀ تامسون پیوندشد روی پای سیترنج او بیشترین

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

مقدار فالونوئید برخوردار اسگت [ .]3مقگدار فالونوئیگد در

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

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

فعگولی و فالونوئیگدی در پوسگت گوجگهفرنگگی بیشگتر او

اوآنجا اه نور در بیوسعتا ترایبات فعولی و فالونوئیدی تأثیر

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

دارد و در واق این مواد نقش محافظتی در برابر نور بهویژ

فالونوئید بیشتری نسگبت بگه گوشگت آن برخگوردار اسگت

طول موج اوتا دارنگد ،ایگن ترایبگات در قسگمت پوسگت

[ .]13احتماتً مواد فعولی تمایگل بگه تجمگ در بافگتهگای

بیشترند .در نهایت ایعكگه پوسگت ارقگاک مرابگات فعالیگت

اپیدرمی گیگا دارنگد ویگرا وظگایف اصگوی ایگن ترایبگات

آنتیااسیدانی بهنسبت قویای دارد و میتواند بهلعوان معب

حفاظگت او گیگا در برابگر پرتگو فگرابعفش ،حشگرات و

غعی او آنتیااسیدان هگای طبیعگی مطگرح باشگد اگه نتگایج

بیماریهاست و همین میتواند لگاموی بگرای بیشگتر بگودن

تحقیق حاضر با گاارشهای مذاور مطابقت دارد [.]1

مقگدار ایگن ترایبگات در بخگش پوسگت میگو باشگد [.]1
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 .5. 3اثر متقابل بافت ميوه ،پاکه و ارقا پيوندي بار

مشگگاهد شگگد (شگگكل  .)12همنعگگین بیشگگترین خگگواص

صفات اندازهگيريشده

آنتگگیااسگگیدانی ( 85/71درصگگد) در پوسگگت پای گ بگگذری

براساس نتایج مقایس میانگینها ،بیشترین مقدار فعگول اگل

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

(بهترتیب  21/38و  20/9میویگگرک در گگرک) در پوسگت و

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

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

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

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

هشت نوع پای متفاوت بر ایفیگت دو نگوع گریگوفگروت

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

گاارش شد اه میو هگای پیوندشگد بگر روی پایگ نگارنج

بافت میو و ارقاک روی پایه بود ،بهطوریاه بیشترین مقدار

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

،

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

آومایش حاضر و همنعین یافتههای محققگان دیگگر بیگانگر

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

این مطوب است اه تأثیر پایه بر ایفیت گون پیوندی با نوع

میویگرک در گرک) در پوست میوۀ پای بذری ’شگلمحوگه‘ و

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

گوشت رقم ,ایتالیایی ،و ,سالوستیانا ،روی پای ’شگل محوگه‘
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شکل  .13تأثیر نوع بافت میوه ،پایه و ارقام پیوندی بر مقدار آنتیاكسیدان
* حروف مشتر با هم اختالف مععاداری ندارند.

 .6. 3همبسااتگی ترکيبااات زنتاایاکساايدانی پاکااه و

در سطح  5درصد همبستگی مععاداری دارد .همنعین خواص

درخت پيوندي

آنتیااسیدانی درخت پیوندی با فعگول اگل درخگت پیونگدی،

بررسی همبستگی نتایج نشان داد اه مقگدار فعگول اگل میگوۀ

همبستگی معكوس و با فالونوئیگد اگل درخگت پیونگدی در

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

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

فعول ال پایه و فعول ال درخت پیوندی همبستگی مععاداری

مقدار فالونوئید ال پایه بیشگتر باشگد ،مقگدار فالونوئیگد اگل

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

درخت پیوندی بیشتر خواهد شد و هگر قگدر میگاان خگواص

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

آنتیااسیدانی پایه بیشگتر باشگد ،مقگدار فعگول اگل در پایگه و

درصد همبستگی مثبت دارد .خواص آنتگیااسگیدانی پایگه بگا

درخت پیوندی بیشتر میشود.

فعول ال پایه در سطح  1درصد و با فعول ال درخت پیوندی
جدول  .1همبستگی بین فاكتورهای اندازهگیریشده بین پایه و درخت پیوندی
صفات

فعول ال

فعول ال درخت

فالونوئید ال

فالونوئید ال

آنتیااسیدان

آنتیااسیدان

پایه

پیوندی

پایه

درخت پیوندی

پایه

درخت پیوندی

فعول ال پایه
فعول ال درخت پیوندی

1
0/092ns

فالونوئید ال پایه

ns

-0/040

1
ns

-0/164

1

فالونوئید ال درخت پیوندی

*-0/332

0/156ns

*0/275

آنتیااسیدان پایه

**

*

آنتیااسیدان درخت پیوندی

ns

0/856

-0/083

0/279

-0/077ns

**

ns

-0/521

0/100

* و **آ بهترتیب معرف سطوح مععاداری در سطح  1و  5درصد است.
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 .4نتيجهگيري

 .3قاسگگمنگگژاد ع ،قاسگگمی ی ،همتگگی ا ،ابگگراهیمواد ک و

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

قاسمی

آنتی ااسیدانی پایگه و درخگت پیونگدی متفگاوت بگود و در

خصوصیات بیوشیمیایی نارنگی پیج و پرتقگال تامسگون

برخی مواق رابط مشخصی بین اثر پایه بر مقدار ترایبگات

ناول .پژوهشهای تولید گیاهی)3(19 .آ .43-53

( )1391مطالع اثر پایه و بافت میو بر برخی

وجود داشت .بیشترین مقدار فعول ال ( 21/38میویگرک در

4. Cushine TP and Lamb AJ (2005) Antimicrobial

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

activity of flavonoids. Antimicrobials Agent.
26(5): 343-356.

’شلمحوه‘و همنعین بیشترین مقدار فالونوئید ال (0/337

5. Davise FS and Albrigo LG (1994) Citrus. CAB

میویگرک در گرک) در پوست رقم ,سالوستیانا ،بگر روی پایگ

International. Wallingford, UK. 30-33.

’یووو‘ مشاهد شگد .بگهلگالو توانمعگدی آنتگی ااسگیدانی

6. Dixon RA and Paiva NI (1995) Stress-induced

پوست پای بذری ’سیتروموو‘ او سایر پایگههگا بیشگتر بگود.

phenylpropanoid metabolism. The Plant Cell .

نتایج حاصل او همبستگی نشان داد اه بین فالونوئیگد اگل

7(7): 1085-1097.

در پایگگه و درخگگت پیونگگدی رابطگگ مسگگتقیم وجگگود دارد.

7. Ebrahimzadeh MA, Hosseinimehr SJ and
Hamidinia A (2008) Antioxidant and free radical
scavenging activity of Feijoa sallowiana fruits
peel and leaves. Pharmacology Online. 1: 7-14.

بررسیها بیانگر این است اه توانمعدی تجم فعول اگل در
میوۀ پایه در شدت فعالیگت آنتگی ااسگیدانی میگوۀ درخگت
پیوندی مؤثر است و همبستگی مثبت دارد .با اینحال ،نبود

8. Ghasemi K, Ghasemi Y and Ebrahimzadeh MA
(2009) Antioxidant activity of phenol and
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