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 گياهي توليد هايپژوهش نشريه

 8313 ،چهارم شماره ،و يكم بيست جلد

http://jopp.gau.ac.ir 
 

 های طبیعی مرکباتتعدادی از بیوتیپ گوشت پوست و بیوشیمیاییبررسی تنوع 
 

 3و جواد فتاحی مقدم 2قزوینی ، رضا فتوحی1رومائده آهنکوب*
 1دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیالن، 2استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیالن،

 3استادیار پژوهشی بخش فنی و مهندسی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

 2/4/1333؛ تاریخ پذیرش:  22/8/1332تاریخ دریافت: 
 

 1چكيده
های ارزش در کشور است که بررسی تنوع ترکیب از ذخایر ژنتیکی باهای طبیعی مرکبات بیوتیپ

برای  ین منظوراهب و توسعه ارقام جدید سودمند است. برداری بهینهجهت بهرهها بیوشیمیایی آن

، 48، 41 ،43، 41، 33، 23، 22 ،21، 24، 21، 11، 8، 2های با کد بیوتیپ 12های میوه هاآن شناسایی

ارقام تجاری سسه تحقیقات مرکبات کشور، در مرحله رسیدن ؤپالسم ماز کلکسیون ژرم 13و  12، 11

طور به Cکل و ویتامین اکسیدانی، فنلظرفیت آنتیتغییرات رنگ پوست، برداشت شدند. مرکبات 

در  Cویتامین  وی اکسیدانگیری شد. نتایج نشان داد که ظرفیت آنتیجداگانه در پوست و گوشت اندازه

 صد بر گرممیلی 132) ترینبیش 23 و 24 بیوتیپ و پوست بود میوه ها باالتر از گوشتپوست بیوتیپ

و  بود پوست میوه تا حدودی باالتر ازکل در گوشت میزان فنل .داشت را C ویتامین( تروزن گرم

 .شتها داگرم بر گرم وزن تازه( نسبت به سایر بیوتیپمیلی 21/1تری )کل باالفنل 21گوشت بیوتیپ 

. داشتکل و فنل C ویتامین بای همبستگی ضعیفها اکسیدانی در پوست و گوشت میوهظرفیت آنتی

عنوان یک منبع بسیار خوب تواند بهمی نیز ها، پوست میوه بیوتیپکل باالبا فنلگوشت میوه  برعالوه

  .مورد استفاده قرار گیرددارویی  و در صنایع غذایی Cویتامین  تامین برای
 

 اکسیدانیو ظرفیت آنتی ، بیوتیپکلفنل، Cمرکبات، ویتامین  کلیدي: هايواژه

                                                             
   maedehahankob@yahoo.comمسئول مکاتبه:*
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 مقدمه

 در تمحصوال این تولید. دنشومی محسوب جهانی تجارت در میوه بزرگ صنعت دومین مرکبات

 دارند، دائمی رطوبت و متوسط گرمای مناسب، خاک که گرمسیرینیمه و گرمسیری اقلیمی شرایط

 سال در ،1فائو جهانی کشاورزی و خواروبار سازمان توسط شده منتشر آمار اساس بر. دارد گسترش

 انجام دلیلبه .(2312فائو، ) بود تن هزار 111121 جهان در مرکبات تولید میزان 2312

 دیگر هایجنس سایر با 2مرکبات جنس مختلف هایگونه بین سازگاری و مکرر هایافشانیگردهدگر

 وجود جنس این هایگونه بین ایپیچیده خویشاوندی روابط ای،جوانه هایجهش ایجاد و خانواده این

 باروریهم بذری، ازدیاد ،(گشنی دگر) آلوگامی خاصیت مرکبات، وسیع کشت. (1391اسکورا، ) دارد

 ارقام میان در زیادی تنوع ایجاد باعث فراوان هایجهش و جنسی هایگیریدورگ ها،گونه بین

 و شاخه یک گیاه، کل در است ممکن هاجهش این. (2333اسکارنو و همکاران، ) است شده مرکبات

 ندرتبه اما. کنندمی نامطلوب هایصفت تولید هاجهش اغلب. افتد اتفاق منفرد جوانه یک یا

 وجودهب بذر بدون میوه یا و بهتر عصاره با میوه گوشت یا رسزود میوه جمله از مفید هایجهش

  .(1334دیویس و آلبریگو، ) آیدمی

 و راپیساردا. است اهمیت حائز مرکبات صنعت توسعه در مرکبات مختلف ارقام و هادورگ بررسی

 کواتار و مورو و مادری والد عنوانبه کلمانتین) مرکبات از رقم دو بین تالقی انجام با (2333) همکاران

 از تعدادی. کردند تولید را هاییدورگ مرسوم اصالحی هایروش با نتاج تولید و( پدری والد عنوانبه

 فالونوئیدی و فنلی هایترکیب چنینهم و اکسیدانیآنتی ظرفیت ،C ویتامین جدید هایدورگ این

 هایترکیب کمی و کیفی بررسی به (2338) همکاران و کانو اند.داشته خود والدین به نسبت باالتری

 چندین در C ویتامین میزان و هسپریدین و نارنجین انندهم عمده هایفالونوئید جمله از اکسیدانیآنتی

 ثابت فرض با ارقام بین در موجود هایتفاوت. پرداختند هاآن نزدیک خویشاوندان و مرکبات رقم

. بود بررسی مورد هاینمونه بین ژنتیکی هایتفاوت از ثرأمت پایه، و هوایی و آب شرایط اثر بودن

خوبی شناخته شده هستند، همچنین ای و آرایشی بههای دارویی، تغذیهدلیل ویژگیهای مرکبات بهمیوه

و غیره هستند  Cها، ویتامین ها، لیمونوئیدها، پکتینها، فنلسیتریک، فالونوئیدها منابع غنی از اسیدآن

ل رویش گیاه در میزان ، فصل رشد و محرقمعوامل زیادی چون نوع  (.2313کومار و همکاران، )

                                                             
1- Food Agricultural Organization (FAO) 

2- Citrus 
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ثیر أبیشترین ت رقمدهند که نوع ها نشان می. آزمایشهستند ثرؤاکسیدانی مترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی

های مرکبات زیادی روی گونه هایپژوهش(. 2313دراگووی و همکاران، را در میزان این مواد دارد )

ها انجام شده است اکسیدانی آنفنلی و ظرفیت آنتی هایدلیل ترکیبهای مختلف بهستگاهاز خا

 این نتایج(. 2331و گورینستین و همکاران،  2339، ابیسینق و همکاران، 2333قاسمی و همکاران، )

 ترتیب اینبه تا نموده فراهم را زیستی فعال هایترکیب اساس بر مرکبات بندیطبقه امکان هاپژوهش

 مورد و شوند ارزیابی سودمند هایترکیب سایر و C ویتامین عمده، هایفالونوئید مبنای بر ارقام

مرکبات  های بیوشیمیایی میوهثیر پایه بر ویژگیأهایی در زمینه تهشپژو چنینهم .گیرند قرار استفاده

 برعالوه (2334و آنجل،  2313، شریفانی و همکاران 2313انجام گرفته است )اکبرپور و همکاران، 

بعضی  یهای کیفیتی باالتوان با توجه به ویژگیاهمیت میوه مرکبات در صنایع دارویی و غذایی، می

 . استفاده نمودعنوان پایه نیز ها بهاز آن ،ارقام

 شده شناختهعمدتا  که دارد وجود کشور جنوب و شمال در مرکبات از زیادی هایبیوتیپ ایران در

 این از تعدادی کشور، مرکبات سسه تحقیقاتؤم گرانپژوهش تالش با اخیر هایدهه طی در. نیستند

 هایارزیابی. شوندمی نگهداری کشور جنوب و شمال هایکلکسیون در و شده آوریجمع هابیوتیپ

 و است بوده مورفولوژی و ژنتیکی هایمطالعه به معطوف عمده طوربه کلکسیون این در شده انجام

دلیل وجود منابع ژنتیکی بومی بهنیست.  دسترس در هاآن شیمیاییبیو هایترکیب از دقیقی اطالعات

جهت استفاده در تواند ها میبررسی خصوصیات بیوشیمیایی آنشناسایی این منابع و مرکبات در ایران، 

های اصالحی رقم و پایه سودمند باشد. در این در برنامه صنایع تبدیلی، دارویی، غذایی و استفاده

سسه ؤپالسم مهای کلکسیون ژرمپژوهش تالش شد تا خصوصیات فیزیکوشیمیایی تعدادی از بیوتیپ

 ها مورد بررسی گیرد.ای آنهای دارویی و تغذیهتحقیقات مرکبات کشور با هدف شناخت توانمندی

 

 هامواد و روش

، 41، 43، 41، 22، 33، 23، 21، 24، 21، 11، 8، 2های: بیوتیپ )شامل کد 12از در این پژوهش 

پالسم ایستگاه تحقیقاتی کترا موجود در کلکسیون ژرمپایه نارنج  شده روی پیوند (13و  12، 11، 48

عدد  11تعداد برداشت مرکبات )اواخر آذر(  تجاری سسه تحقیقات مرکبات کشور در فصلؤمتعلق به م

 سسه منتقل شد.ؤبرداشت و به آزمایشگاه م (1)شکل  میوه
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 2بیوتیپ  8بیوتیپ  11بیوتیپ  21بیوتیپ 

    
 24بیوتیپ  21بیوتیپ  22بیوتیپ  23بیوتیپ 

    
 33بیوتیپ  41بیوتیپ  43بیوتیپ  41بیوتیپ 

    
 48بیوتیپ  11بیوتیپ  12بیوتیپ  13بیوتیپ 

 .تجاري مرکبات ارقام ها در زمان رسیدنمیوه ظاهر -1شکل 
 

ساخت ژاپن  Minolta- CR 400با استفاده از دستگاه کرومومتر مدل  میوه رنگ پوست
( -)آبی ) *b( به قرمزی )+((، -)سبزی ) *a)درخشندگی(،  *Lدر این روش مقادیر  گیری شد.اندازه

( اشباع رنگی و =2b* +2a* Chroma)2/1کروما گیری شد. و کروما اندازه به زردی )+((، زاویه رنگ

صورت: قرمز اختالف جزئی رنگ را به  (Hue angle= arctan (b*/a*))یا شدت رنگ و زاویه رنگ
کند )مانرا و درجه مشخص می 293=درجه، آبی  183=درجه، سبز آبی  33=درجه، زرد  3=بنفش 

شاخص رنگ پوست  دهد.تری را از رنگ میوه به ما میاطالعات دقیق متغییر(. این دو 2313همکاران، 

 ∗a×1000] و قرار دادن در فرمول b* و a ،*L* ( با استفاده از سه شاخص1CCI)مرکبات 

b∗×L∗
 CCI= ]

 به صفر به نزدیک مقدار. است پوست تیره سبز تا سبز رنگ معنی به مقدار بودن منفی. شد محاسبه

 مثبت مقادیر و است زرد رنگ معنی به مثبت ولی کوچک مقادیر. است( متوسط) زرد -سبز رنگ معنی

  .(2313است )زو و همکاران،  قرمز -نارنجی رنگ معنی به بزرگ

                                                             
1- Citrus color index 
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 -83 طور جداگانه در فریزرنمونه پوست و گوشت میوه بهپس از ارزیابی خصوصیات فیزیکی، 

 شد. قرار داده های بعدیارزیابیجهت گراد درجه سانتی

در این  .استفاده شد پوست و گوشت میوه از حالل متانولی ازفنلی  هایترکیب ستخراجمنظور ابه
پس از این مدت  .صورت تمام شب در داخل حالل قرار داده شدبه 1:3با نسبت  هانمونه حالت

 Micro 22Rدور در دقیقه سانتریفیوژ )سانتریفیوژ مدل  2333دقیقه و با سرعت  13مدت ها بهنمونه
دار های دربها به آرامی با سمپلر برداشته و در میکرو تیوپساخت آلمان( شدند. قسمت شناور نمونه

با اندکی تغییر  1فولین سیوکالتو کل با روشمیزان فنل نگهداری شد. گراددرجه سانتی -23و در دمای 
 213 با متانولی عصاره از لیترمیکرو 233 روش این در. (2333 ،میرز و همکاران) گیری شداندازه

 9 سدیم کربنات محلول لیترمیکرو 233 دقیقه 1 از پس. شد مخلوط درصد 13 فولین معرف لیترمیکرو

 دمای در و تاریکی در ساعت 1/1 مدتبه حاصل محلول. شد ورتکس سپس و اضافه آن به درصد
 291 موج طول در محلول جذب میزان مدت این از بعد. شد نگهداری( گراددرجه سانتی 23) اتاق

فنل کل از روی  .شد قرائتساخت آمریکا(  ND-1000)مدل  دراپ نانو اسپکتروفتومتر توسط نانومتر
گالیک محاسبه و اسید (لیتر در گرممیلی 123 و 133 ،83 ،23 ،43 ،23)های غلظتمنحنی استاندارد 

با ها نمونهعصاره اکسیدانی ظرفیت آنتی .بیان شد گالیکگرم در گرم وزن تر معادل اسیدبرحسب میلی

پیکریل هیدرازیل( با روش  -1-دی فنیل-2 و 2) DPPH2رادیکال آزاد استفاده از روش 
 از صورت که پس یناهب. (ب 2312 همکاران، و مقدمفتاحی) گیری شداندازه یاسپکتروفتومتر

 21 به لیترمیکرو 133میزان موالر بهمیلی DPPH 1/3 برابر، محلول 13عصاره میوه تا  سازیرقیق
درجه  23) اتاق دمای در دقیقه 33 از بعد DPPH و عصاره واکنش. شد اضافه عصاره از لیترمیکرو

 در نانودراپ اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با هانمونه جذب. شد کامل نور غیاب در و (گرادسانتی
 DPPH بازدارندگی درصد صورتبه هاعصاره اکسیدانیآنتی ظرفیت. شد تعیین نانومتر 119 موج طول

100×(AC−AS) فرمول از استفاده با

AC
عنوان به CAمحاسبه شد. در این معادله گی، درصد بازدارنده = 

 . است DPPHهمراه جذب نمونه به SAعنوان کنترل و به DPPHجذب 
دی کلرو فنل  -2،2ها بر اساس کاهش رنگ ترکیب در پوست و گوشت نمونه Cمیزان ویتامین 

 این در. (ب 2312 همکاران، و مقدمفتاحی) گیری شدآسکوربیک اندازه( توسط اسیدDCIPایندوفنل )
( درصد 1) اسید متافسفریک لیترمیلی 3 با جداگانه طوربه گوشت و پوست بافت از گرم 1 روش

                                                             
1- Folin-Ciocalteu 

2- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
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 و گراددرجه سانتی 4 دمای در دقیقه 1 مدتبه یخچال، در دادن قرار ساعت نیم از پس .شد مخلوط

 و اضافه DCIP میکرولیتر 333 به میکرولیتر 133 رویی محلول از. شد سانتریفیوژ دقیقه در دور 2333

 میزان .شد قرائت تکرار سه در و نانومتر 123 موج طول در محلول جذب. شد ورتکس بالفاصله
 ،13 ،21)آسکوربیک اسید  های مختلفتهیه شده از غلظت استاندارد منحنی با استفاده از C ویتامین

 گرم 133 در گرممیلی حسب برمحاسبه و  DCIPدر حضور  (لیتر در گرممیلی 213 و 233 ،113 ،133
 .شد بیان وزن تر

مورد  3نسخه  SASافزار تصادفی توسط نرم طرح کامالً در قالبهای حاصل از این آزمایش داده
درصد  1های حاصل با استفاده ازآزمون توکی در سطح احتمال میانگین تجزیه واریانس قرار گرفت و

 مقایسه شد. 
 

 نتايج و بحث 
ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهمرکبات:  تجاری رسیدن زمان در هابیوتیپ پوست رنگ

های باال شدت است و مقدار 133تا  3که مقدار آن از ( *L) درخشندگی شاخصنشان داد که 

نداد و مقدار آن نیز بین  نشان هابیوتیپ در را داریمعنی تفاوت متغیردهد. این گی را نشان میدرخشند

داری با هم داشتند نگ تفاوت معنیهای ربررسی در سایر شاخص های موردبیوتیپ .بود 92-23
 (.1 )جدول

 

 .هاي رنگ پوست میوه در زمان رسیدن بر اساس آزمون توکیتجزیه واریانس شاخصنتایج  -1جدول 

ns ،* درصد 1 و درصد 1 سطح در داریمعنی داری،معنی غیر ترتیببه ** و. 
 

 a* میزاننشان داده شده است.  2سنجی در جدول رنگهای ها توسط پارامترهای رنگ میوهویژگی

 رنگ تمایل دهندهنشان مثبت a* میزان متفاوت بود. 22در بیوتیپ  3/19تا  21در بیوتیپ  -3/13از 

یک  a* .است هابیوتیپ در سبز رنگ دهندهنشان a* منفی مقادیر. است+( 23) قرمزی به پوست

در  b* شاخص .(2313مانرا و همکاران، )هایی است که بین زرد و قرمز هستند نماینده رنگی در میوه

 (MSمیانگین مربعات )

CCI هیو کروما (h°) میزان b* میزان a* میزان L* منابع تغییرات درجه آزادی 

12/28** 244/19** 233/92** 229/34** 231/28** 38/38ns 11 بیوتیپ 

33/1  32/99 12/41  94/39 34/34 12/44  خطا 32 
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متغیر بود.  8در بیوتیپ  1/94و  41در بیوتیپ  1/48ها مثبت بود و مقدار آن بین بین همه بیوتیپ

زرد و  +23و در حالت منفی رنگ آبی ) زرد رنگ به را پوست رنگ تمایل مثبت حالت در b* شاخص

 رنگ ،هابیوتیپ میوه در شاخص این بودن مثبت .(2312مانرا و همکاران، ) دهدمی نشانرا آبی(  -23

 .دهدمی نشان رسیدن زمان در را هامیوه این اصلی

نشان  22بود که در بیوتیپ  2/3های بررسی شده باالترین مقدار آن شاخص رنگ در بین بیوتیپ

-1/92 بین هابیوتیپ پوست بین در کروما میزان .بود 41در بیوتیپ  -1/4ترین مقدار آن داده شد و کم

 مشاهده شد. 41ترین آن در بیوتیپ و کم 8 باالترین مقدار مربوط به بیوتیپبود که  4/43

 تغییر چهاگر. بود( 22 بیوتیپ) 98/92 و( 12 بیوتیپ) 32/134 بین هابیوتیپ بین در رنگ زاویه

. است هوا و آب ثیرأت تحت بیشتر رنگ ولی، است رسیدن از ضعیف شاخص یک پوست رنگ

 کم، رشد با درختان به نسبت باال رشد با درختان. دارد اثر میوه رنگ روی درخت، قدرت چنینهم

 میوه بلوغ با زمانهم. (2333موحان جین و پریادارشان، ) کنندمی تولید ضعیف رنگ با هایمیوه

 غلظت افزایش و کلروفیل کاهشدنبال آن اختالف دمای شب و روز و به دلیلبه پوست رنگ مرکبات،

 های مرکبات هستندهای متنوعی مسوول ایجاد رنگ در گونهکاروتنوئید. دهدرنگ میتغییر  کاروتنوئید

های کلیدی های مربوط به سنتز کاروتنوئیدفراهم شدن شرایط دمایی مناسب سبب افزایش بیان ژن و

شاید یکی از دالیل پایین بودن شاخص رنگ در  .(2312کارمونا و همکاران، ) در پوست شده است

ها عدم رنگ گیری کامل در زمان برداشت تجاری مرکبات و دیررس بودن تعدادی از بعضی از بیوتیپ

سازی و تولید جهت استفاده در صنایع کیکبا توجه به اهمیت پوست مرکبات بهها باشد. این بیوتیپ

هایی که بیوتیپ اکسیدانی هستندآنتی خاصیت دارای هک پوست هایاسانس و استفاده از رنگدانه

 .باشد مناسب صنایع در استفاده تواند جهتهای رنگی باالیی دارند میشاخص

فعال در زیست هایاز ترکیب حاصل هایداده واریانس تجزیه نتایج فعال:هاي زیستتغییر ترکیب

 در بررسی مورد هایصفت نظر از هابیوتیپکه  داد نشان مطالعه مورد هایبیوتیپ پوست و گوشت

 (.3داشتند )جدول  دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد یک احتمال سطح
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 ها در زمان رسیدن ارقام تجاري مرکبات بر اساس آزمون توکی.هاي رنگ پوست میوهمقایسه میانگین شاخص -2جدول 

 درصد ندارند. 1داری در سطح احتمال های دارای حروف مشابه اختالف معنیدر هر ستون، میانگین *
 

ارزش غذایی پوست و گوشت میوه در زمان رسیدن بر اساس  کنندههاي تعیینتجزیه واریانس صفت -3جدول 

 .توکیآزمون 

ns ،* درصد 1 و درصد 1 سطح در داریمعنی داری،معنی غیر ترتیببه ** و. 
 

کل در میزان فنل( 2شکل ها )میانگین بر اساس مقایسه :میوه کل در پوست و گوشتمیزان فنل

کل در فنل ترینها بود. کماز سایر بیوتیپ( رت وزن گرم بر گرممیلی 32/3)تر باال 21پوست بیوتیپ 

، 43، 41، 33، 24، 21، 11، 8های بود که با بیوتیپتر(  وزن گرم بر گرممیلی 32/3) 2پوست بیوتیپ 

 CCI کروما (°h) هیو *b میزان *a میزان *L میزان بیوتیپ
2 *a29/23 bc98/8- e-c22/14 ab94/33 ef41/11 ab34/3- 
8 a21/21 a81/11 a11/94 cd83/99 a12/92 a42/3 

11 a32/29 bc81/3- e-a12/12 d-a34/33 f-c22/12 ab33/1- 

21 a29/22 ab84/2 d-a33/29 d-a32/81 e-a22/28 ab11/1 

24 a81/92 ab29/1 e-a91/11 bcd31/84 def31/12 ab33/1 

21 a24 c23/13- e-a11/13 ab22/133 f-a82 /23 b4- 

22 a92/21 a33/19 ab48/93 d98/92 ab23/91 a22/3 

23 a18/93 abc92/3 ab48/93 d-a11/83 abc19/93 ab12/3 

33 a88/28 bc34/2- e-a28/19 abc43/32 f-c33/18 ab91/1- 

41 a31/23 bc42/9- e14/48 ab42/133 f41/43 b13/4- 

43 a94/93 abc28/3- abc98/92 d-a24/33 d-a83/92 ab32/3- 

41 a41/24 bc23 /4- e-b13/11 d-a13/34 def14/11 ab32/1- 

48 a98/22 bc33/2- de13/12 d-a28/33 ef23/12 ab83/3- 

11 a92/29 bc93/4- e-a23/18 d-a23/34 f-b41/18 ab22/1- 

12 a93/23 bc33/13- e-a31/12 a32/134 ef33/14 ab34/3- 

13 a28/93 bc84/2- de33/13 ab13/39 ef93/13 ab31/1- 

 (MSمیانگین مربعات )
ظرفیت 

اکسیدانآنتی
 ی گوشت

ظرفیت 
اکسیدانی آنتی

 پوست

 Cویتامین 
 گوشت

 Cویتامین 
 پوست

فنل کل 
 گوشت

فنل کل 
 پوست

درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات

 بیوتیپ 11 **3/234 **3/328 **3128/9 **1312/3 **431/2 **21/2
8/13  33/31  3/233  3/291  332/3  خطا 32 333/3 
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 بر گرممیلی 21/1) ترباال 21کل در گوشت بیوتیپ داری نداشت. میزان فنلاختالف معنی 13و  11، 41

کل کمترین فنل رت وزن گرم بر گرممیلی 1/3با میانگین  41ها بود. بیوتیپ از سایر بیوتیپ (رت وزن گرم

، 41، 43، 24، 21، 11، 2های کل این بیوتیپ با بیوتیپها داشت. البته فنلرا در بین گوشت بیوتیپ

 21 زمان رسیدن میوهکل در گیری فنلدر پژوهشی با اندازه .داری نداشتاختالف معنی 13و  11، 48

تر معادل وزن  گرم بر گرممیلی 88/1-22/9کل در پوست واریته مرکبات مشخص شد که میزان فنل

شد که  فوق مشخص با مقایسه نتایج این آزمایش با یافته. (2313رامفول و همکاران، ) اسید گالیک بود

 رقم چند پوست بررسی با (الف 2312) همکاران و مقدم فتاحی .بود کمتر هاکل در پوست بیوتیپفنل

 کردند گزارش گرم بر گرممیلی 43/3 و 43/3 را پیج و سیاورز پوست در فنل میزان مرکبات از تجاری

های تامسون، مورو، تاراکو و )پرتقال بررسی مورد ارقام سایر به نسبت باالتری فنل رقم دو این که

 انجام پژوهش در بررسی مورد تجاری ارقام از بیشتر هابیوتیپ پوست در فنل میزان. داشتند (نالیسانگ

 در فنلی هایترکیب بررسی با (2333) همکاران و قاسمی بود. ایران اقلیمی شرایط تحت فوق شده

 گوشت کلفنل میزان که دریافتند پونکن و پیج کلمانتین، ناول، واشنگتن مرکبات تجاری رقم چند

 در که پژوهشی در مطابقت داشت. با آن دست آمده در این تحقیقهب نتایجکه  بود پوست از باالتر

 میوه در کلفنل میزان که ، روشن شدصورت گرفت ایمدیترانه هوای و آب شرایط با کرواسی کشور

 مقدار. (2333دراگوویک و همکاران، ) شد بیان رت وزن گرم یک در گالیکاسید گرممیلی 29/1 پرتقال

 نوع چون زیادی عوامل. داشت مطابقت پژوهش این در شده گزارش مقدار با 21 بیوتیپ در کلفنل

 ثرندؤم اکسیدانیآنتی ظرفیت و فنلی ترکیبات میزان در گیاه رویش محل و رشد فصل ،رقم

های ها تا حدودی با مقدارکل در پوست و گوشت بیوتیپمیزان فنل .(2333دراگوویک و همکاران، )

 گزارش شده بر روی ارقام دیگر مرکبات برابر بود. 

های فنلی انجام شده است، پوست مرکبات ترکیب گرانهای مختلفی که توسط پژوهشسیدر برر
طرفی باال بودن از  .(2313همکاران،  رامفول و ؛2312راج و همکاران، ) شتباالتری نسبت به گوشت دا

پدیده جالبی بود که  در این تحقیق هانسبت به پوست آن در بین اکثر بیوتیپکل در گوشت میوه فنل
های حیاتی، های زیستی در عملکردعنوان کاتالیزورها بهپلی فنل بررسی قرار گیرد.تواند مورد می

عروق  رفع گرفتگیسرطان، محافظ کبد و ویروس، ضدقارچ، ضدالتهاب، ضدباکتری، ضدهای ضدویژگی
های اکسیدانی و پاک کنندگی رادیکالدلیل فعالیت آنتیها بهرا به عهده دارد که بسیاری از این عملکرد
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 این. بود فنلی هایترکیب از غنی 21 بیوتیپ گوشت و پوست .(2311رامفول و همکاران، ) آزاد است
 .گیرد قرار تبدیلی و غذایی صنایع در برداریبهره مورد تواندمی تربیش هایبررسی با بیوتیپ

 

 
هاي هر )حروف مشابه روي ستون ها در زمان رسیدنکل در پوست و گوشت میوهمقایسه میانگین میزان فنل -2شکل 

 .با یکدیگر ندارند(بر اساس آزمون توکی درصد  5داري در سطح احتمال قسمت میوه اختالف معنی
 

پوست و گوشت در  Cبا مقایسه ویتامین  3 شکلبر اساس  :میوهپوست و گوشت  Cویتامین میزان 

تر از در پوست باال C، در سایرین مقدار ویتامین 48جز بیوتیپ ها مشخص شد که بههر یک از بیوتیپ
را  Cتر( ویتامین وزن گرم صد بر گرممیلی 132ترین )بیش 23و  24ها بود. پوست بیوتیپ گوشت آن

اختالف  13و  12، 41، 43، 41، 33، 22، 21، 21، 8، 2های داشت. البته این دو بیوتیپ با بیوتیپ
تر( از وزن گرم صد بر گرممیلی 98تر )باال 48در گوشت بیوتیپ  Cد. ویتامین داری نشان ندامعنی

 همکاران و راجداری نداشت. اختالف معنی 43و  23، 22، 21، 2ها بود که با بیوتیپ سایر بیوتیپ
-2/49 دامنه در را ارقام این پوست در C ویتامین میزان مرکبات، رقم چند روی پژوهشی در (2312)

مطالعه روی  با (الف 2312) همکاران و مقدمفتاحی. کردند بیان وزن تر گرم صد در گرممیلی 84/2
 در را C ویتامین میزان پیج و تاراکو سانگینال، مورو، سیاورز، تامسون، ارقام پوست ترکیبات بیواکتیو

نتایج این آزمایش نشان داد که . کردند گزارش تروزن گرم صد در گرممیلی 19/18-12/23 دامنه
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بود. مقادیر  گرانپژوهش این توسط شده گزارش مقدار از باالتر بسیار هابیوتیپ پوست در C ویتامین
با بررسی عصاره ارقام تجاری تامسون ناول، جافا،  (2313)پور و همکاران نسبتا باالتری توسط هاشم

، 99/42، 22/32، 11/41، 99/22ترتیب میزان بهن بهشیرین، در شمال ایرامارس، مورو، اونشو و لیمو
در  Cویتامین  ،48به غیر از بیوتیپ  لیتر گزارش شده است.میلی 133گرم بر میلی 33/38و  11/23

 تا حدودی مطابقت داشت. ها با میزان گزارش شده در این پژوهشگوشت میوه سایر بیوتیپ
 کوفاکتور و اکسیدانآنتی یک عنوانبه مختلف گیاهان رشد مراحل در کهآن برعالوه C ویتامین

 قلبی هایبیماری سرطان،) مزمن هایبیماری خطر کاهش همانند انسان سالمتی حفظ در است، آنزیمی
 دارد بسزایی نقش سرطان درمان جهت دارویی استفاده و استخوان توسعه کالژن، تشکیل ،(عروقی و
در مقایسه با ها این بیوتیپدر پوست میوه  Cباال بودن ویتامین رو از این .(2311یانگ و همکاران، )

عنوان یک منبع باارزش تواند بهبود که می هاآن منحصر به فرد هایسایر ارقام مورد بررسی از ویژگی
 43 و 23 ،22 ،21 ،2 در این میان بیوتیپ برداری قرار گیرد.در صنایع غذایی و دارویی مورد بهره

 صفت چنین وجود. داشتند هابیوتیپ سایر به نسبت خود گوشت و پوست در باالتری C ویتامین
 .گیرد قرار نظرمد نیز اصالحی هایبرنامه در هابیوتیپ این از استفاده در تواندمی غالبی
 

 
هاي ها در زمان رسیدن )حروف مشابه روي ستوندر پوست و گوشت میوه Cمقایسه میانگین میزان ویتامین  -3شکل 

 با یکدیگر ندارند(.بر اساس آزمون توکی درصد  5داري در سطح احتمال هر قسمت میوه اختالف معنی
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 21و  2های اکسیدانی در پوست بیوتیپظرفیت آنتی :میوهاکسیدانی پوست و گوشت ظرفیت آنتی

 23اکسیدانی میوه این دو بیوتیپ با بیوتیپ ها بود. البته ظرفیت آنتیاز سایر بیوتیپ (درصد 93) ترباال

 (درصد 48) ترباال 21اکسیدانی گوشت بیوتیپ داری نداشت. ظرفیت آنتی( اختالف معنیدرصد 93)

داری اختالف معنی 13و  11، 48، 33، 23، 22، 24، 8، 2های چنین بیوتیپها بود. هماز سایر بیوتیپ

 (درصد 1/31) ترپایین 41و  43اکسیدانی در گوشت بیوتیپ نشان ندادند. ظرفیت آنتی 21را با بیوتیپ 

اکسیدانی پوست باال بودن ظرفیت آنتی در موردهای متعددی . گزارش(4شکل ) ها بوداز سایر بیوتیپ

ند رقم تجاری دیگر در شیرین و چپرتقال، پونکن، لیموهمانند به گوشت در ارقام مختلف مرکبات 

وجود  (2312 ،قربانی و بخشی)سیب رقم ایرانی و خارجی  13و  (2312راج و همکاران، )برزیل 

 دارد.

)رامفول و  ها نقش دارندرادیکالی میوهمعموال در میزان ظرفیت آنتی Cهای فنلی و ویتامین ترکیب

 بین. با بررسی روابط همبستگی بین این صفت و این دو ترکیب مشخص شد که (2311همکاران، 

 نتیجه این. (4 )جدول نداشت وجود همبستگی کل در پوست و گوشتفنل و اکسیدانیآنتی ظرفیت

و  2333، قاسمی و همکاران، 2313اسجد و همکاران، ) بود گرانپژوهش از تعدادی نتایج با موافق

 رابطه دارند، اکسیدانیآنتی خاصیت فنلی هایترکیب که ییجاآن از. (2332آناگنستپولو و همکاران، 

 روابط ترکیب، هر شیمیایی ساختار چون عامل چندین به بستگی کلفنل و اکسیدانیآنتی فعالیت بین

 فنلی هایترکیب در موجود هیدروکسیل هایگروه تعداد. دارد آزمون ویژه شرایط و هاآن بین متقابل

 عدم. (2338راپیساردا و همکاران، ) هستند ثرؤم هاآن به بخشی الکترون و آزاد هایرادیکال مهار در

 هایترکیب سایر حضور علتبه رسدمی نظربه نیااکسیدآنتی ظرفیت و کلفنل بین همبستگی

و یک روش مطلق با روش فولین سیوکالتکل گیری فنلاندازه. باشد هابیوتیپ این در اکسیدانیآنتی

 موقعیت و تعداد طرفی از. (2313مکینن و همکاران، )های فنلی نیست گیری همه ترکیببرای اندازه

 هایترکیب آروماتیک حلقه روی( -NH و SH، OH) هیدروژن کنندهخنثی هایگروه گرفتن قرار

 .(2334همکاران،  کای و) است ثرؤم آزاد هایرادیکال کردن خنثی در فنلی،

 لی درو داری دیده شدهمبستگی مثبت و معنی در پوست اکسیدانیآنتی ظرفیت و C ویتامین بین

 ترینقوی از یکی C که ویتامینبا وجود این .(4)جدول  نشد دیده داریمعنی همبستگی گوشت

 اکسیدانآنتی یک) توکوفرول آلفا باززایی و فعال اکسیژن هایگونه حذف در و است هااکسیدانآنتی

است )تالکوت و همکاران،  برخوردار باالیی غذایی و دفاعی ارزش از و دارد نقش( قوی لیپیدی
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 اکسیژن فعال هایگونه که است شده توصیف اکسیداتیو پدیده یک عنوانبه نیز میوه رسیدن (،2333

 حالت این در. (2332جیمنز و همکاران، ) یابدمی افزایش میوه در اکسیدسوپر هاییون و 2O2H چون

. شود مصرف تواندمی است قوی اکسیدانآنتی یک که C ویتامین آزاد هایرادیکال این حذف برای

 میوه در اکسیدانیآنتی ظرفیت و C ویتامین بین همبستگی عدم برای دلیلی پدیده این دارد احتمال

 .باشد

ها (، فالونوئید2332ولکر و همکاران، ها )کاروتنوئید، C های فنلی و ویتامیندر کنار ترکیب

نیز خاصیت ( 2313حسنی و همکاران، اسانس موجود در مرکبات ) و (2311منیچینی و همکاران، )

 .ها شودرادیکالی در این میوهتواند سبب افزایش ویژگی آنتیکه می اکسیدانی دارندآنتی

 

 
)حروف مشابه روي  ها در زمان رسیدناکسیدانی در پوست و گوشت میوهآنتیمقایسه میانگین میزان ظرفیت  -4شکل 

 .با یکدیگر ندارند( بر اساس آزمون توکیدرصد  5داري در سطح احتمال هاي هر قسمت میوه اختالف معنیستون
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 .هاگوشت میوه و هاي شیمیایی در پوستهمبستگی صفت -4جدول 

 

ظرفیت 

اکسیدانی آنتی

 پوست

 Cویتامین 

 پوست

کل فنل

 پوست
  

ظرفیت 

اکسیدانی آنتی

 گوشت

 Cویتامین 

 گوشت

کل فنل

 گوشت

ظرفیت 

اکسیدانی آنتی

 پوست

1    

ظرفیت 

اکسیدانی آنتی

 گوشت

1   

 Cویتامین 

 پوست
*134/3 1   

 C  ویتامین

 گوشت
ns291/3 1  

  ns391/3 ns132/3 1 کل پوستفنل
کل فنل

 گوشت
ns392/3 ns282/3 1 

ns ،*  درصد 1درصد و  1داری در سطح داری، معنیترتیب غیر معنیبه **و. 

 

در اکسیدانی یک ویژگی مختص به یک ترکیب فیتوشیمیایی نیست ولی ظرفیت آنتی طور کلیبه

های در ارتباط بود. میوه C با ویتامینها میوه این بیوتیپپوست اکسیدانی این پژوهش ظرفیت آنتی

های طبیعی از نگهدارندهعنوان تواند بهکه می ردهای باارزشی دامرکبات ترکیب طبیعی هایبیوتیپ

چنین در صنایع های چرب جلوگیری کند و در صنایع غذایی و هماکسید شدن چربی غذاها و فرآورده

 دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

 شیمیایی برخیهای بیوویژگیرا در رابطه با  علمیمطالعه حاضر اطالعات برای اولین بار 

ها در صنایع غذایی و در اختیار قرار داد که به کاربرد این نوع میوههای طبیعی مرکبات بیوتیپ

کند. از این منظر بر اساس نتایج ها در صنایع دارویی و بهداشتی کمک میهای مفید آناستخراج ترکیب

خوری مناسب مصرف با اهداف غیر از تازه 43 و 23، 22، 21، 21، 2های شماره این آزمایش بیوتیپ

 های اصالحی، صنایع غذایی و دارویی( هستند.)برنامه

 

 سپاسگزاري

 گل دکتر آقای سسهؤم مدیریت از و کشور مرکبات تحقیقات سسهؤمکارکنان بدین وسیله از 

 .شودمی قدردانیمحمدی 
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Abstract 1 

Natural citrus biotypes are a valuable genetic resource in the country. 
Investigation about diversity of biochemical compounds due to optimize the 

utilization and development of new varieties is useful. Therefore, for identifying 

them, the fruits of 16 biotypes with numbers of 6, 8, 15, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 

43, 45, 48, 51, 52 and 53 in the germplasm collection of the Iran Citrus Research 
Institute were harvested at stage of ripening in commercial citrus varieties. 

Changes of color peel, antioxidant capacity, total phenol and vitamin C were 

investigated in both peel and pulp. Results showed that antioxidant capacity and 
vitamin C in peel were higher than the pulp and peel of biotypes 24 and 29 had 

highest (132 mg/100g FW) vitamin C. The content of total phenol in the pulp was 

higher than the peel and total phenol in pulp of biotype 25 was higher (1/25 mg/g 

FW) than other of biotypes. The antioxidant capacity of peel and pulp of fruits had 
weak correlation with vitamin C and total phenol. Besides fruit pulp with high total 

phenol, the peels are also a good source of vitamin C and can be used for food and 

pharmaceutical industries. 
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