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چکیده
بهمنظور بررسی اثر پایه بر ترکیبات فالونوئیدی (هسپریدین و نارینجین) آزمایشی در سال زراعی  96-99در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی در  3تکرار با استفاده از میوههای نارنگی پیج روی هشت پایه(نارنج ،یوزو ،بکرائی ،شانگشا ،سیتروملو ،کلئوپاترا ،پونسیروس و
ترویر سیترنج) انجام شد .در آزمایش دیگر هسپریدین و نارینجین میوه ارقام نارنگی انشو ،کلمانتین ،بم ،دنسی و مینئوالتانجلوی پیوند
شده بر روی پایه سیترنج مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی اثرپایه بر کیفیت نارنگی پیج نتایج نشان داد که بیشترین میزان نارینجین
( 22/42میلیگرم در  166گرم وزنتر) در گوشت میوه های پیوند شده بر روی پایه پونسروس مشاهده شد .در مقابل بین میزان
هسپریدین پوست در پایههای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد .نارینجین پوست و گوشت تحت تاثیر پایه اختالف معنیداری
نشان ندادند .در بررسی ارقام مشخص گردید که بیشترین هسپریدین پوست متعلق به رقم بم ( 11/2میلیگرم) و در گوشت متعلق به
نارنگی انشو ( 1/9میلیگرم) بود .براساس نتایج بهدست آمده میتوان بیان داشت که پایه نه تنها بر خصوصیات مرفولوژیکی درخت و
واکنش آن به شرایط محیطی مؤ ثر است ،در خصوصیات تغذیه و دارویی میوه نارنگی نیز دخیل است .با توجه به نقش و اهمیتی که
میوه و ترکیبات آنتیاکسیدانی آن از جمله هسپریدین و نارینجین در تغذیه دارند ،براساس یافتههای این تحقیق نارنگی انشو در
بررسی ارقام و پایه پونسیروس در بین هشت پایه نارنگی پیج قابلیت تولید کیفیترین میوه از نظر استخراج ترکیبات فالونوئیدی
(هسپریدین و نارینجین) را دارا میباشد.
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 .1فارغ التحصیل کارشناسیارشد گیاهان داروئی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساوه ،ساوه
 .2استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،گرگان
 .3عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور ،رامسر
 .4کارشناس آزمایشگاه مرکزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
Email: ghasemnezhad@gau.ac.ir
* :نویسنده مسئول

111

مطالعه اثر پایه بر میزان هسپریدین و نارینجین میوه پنج رقم...

پایه مورد آزمایش پایه سیتروملو از لحاظ عملکرد و صفات
کیفی بهعنوان مناسبترین پایه برای نارنگی پیج در شمال
ایران مطرح است (حیاتبخش .)1372 ،بررسیها نشان داده
است که پایه در برخی موارد عالوهبر پیوندک بر خصوصیات
کمی و کیفی میوه نیز مؤثر است .تحقیقات انجام گرفته نشان
میدهد که پایهها نقش مؤثری در میزان رشد و خصوصیات
کمی و کیفی محصول ارقام مختلف نارنگی دارند (توکلی و
همکاران .)1391 ،استفاده از پایه سبب تغییر در زمان گلدهی،
زمان رسیدگی میوه و کیفیت میوه شامل ترکیبات معدنی،
قند ،اسیدهای آلی و خواص آنتیآکسیدانی میشود (کوباتا 16و
همکاران .)2001 ،علیرغم بررسیهای انجام شده ،تحقیقات در
زمینه اثر پایه بر تغییرات ترکیبات دارویی و تغذیهای نارنگی
کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .در تحقیق حاضر تغییرات
برخی از شاخصهای کیفی میوه (ترکیبات فالونوئیدی) نارنگی
تحت تأثیر پایه و رقم بهصورت مجزا در قالب دو آزمایش مورد
بررسی قرار گرفت.

مقدمه
مرکبات از میوههای مهم جهانی محسوب میشوند .مصـرف
آنهـا به صورت تــازه و یا بهصـورت آبمـیوه به دلیـل
ارزشغذایی و طعم مخصوص آنها است (ابدغفر1و همکاران،
 .)2010پوست مرکبات بهطورکلی نیمی از قسمت عمده میوه
و منبع غنی از ترکیبات بیواکتیو است که شامل
آنتیاکسیدانهای طبیعی مانند فنولیکاسید و فالونوئیدها
میباشد (قاسمی2و همکاران2009 ،؛ تومباس 3و همکاران،
 .)2010شواهد زیادی نشان میدهد که فالونوئیدهای مرکبات
مانند نارینجین و هسپریدین موجود در آبمیوه مرکبات سبب
کاهش کلسترول و چربیخون میشود (دمونتی 4و همکاران،
 .)2010در میان ترکیبات فنلی ،فالونوئیدها به میزان زیادی در
میوههای مرکبات وجود دارند .خاصیت جلوگیری از بیماریها
اغلب بهدلیل وجود این ترکیبات است که قدرت آنتیاکسیدانی
بدن را در برابر رادیکالهای آزاد افزایش میدهند (ایجاز 1و
همکاران .)2006 ،ترکیبات فنلی هر گیاه بسته به گونه و
شرایط محیطی رشد ،متنوع و گاهی منحصر به همان گیاه
است (رایس-اوانز 2و همکاران .)1995 ،مهمترین ترکیبات
فالونوئیدی مرکبات شامل هسپریدین ،نارینجین ،ناریروتین،
اریوسترین ،نئوهسپریدین ،دیدایمین ،نئواریوسترین و
پونسیرین هستند (پترسون 7و همکاران .)2006 ،با این وجود
فالونوئیدهای هسپریدین ،ناریروتین ،نارینجین و اریوسترین از
مهمترین این ترکیبات است (توماس و همکاران.)2010 ،
نارینجین با مزهی تلخ و تند به میزان بیشتر و بهعنوان
فالونوئید اصلی در گریپفروت و نارنج و هسپریدین بدون طعم
ومزه بهعنوان فالونوئید اصلی در پرتقال ،ماندرینها و لیموها
به مقدار بیشتر یافت میشود (دمونتی و همکاران2010 ،؛
مارتین 9و همکاران .)2007 ،علیرغم اینکه عصاره پوست
نارنگی ( 9)MPEآبگیری شده سرشار از ترکیبات فالونوئیدی
بوده و ترکیب غالب آن هسپریدین است ،پس از آبگیری به
عنوان زباله دفع میشود (توماس و همکاران .)2010 ،در
تحقیقی که بهمنظور انتخاب مناسبترین پایه برای نارنگی
پیج در شمال کشور انجام شده مشاهده شد که در بین هشت

مواد و روشها
این تحقیق در طی سال زراعی  96 -99در مؤسسه تحقیقات
مرکبات کشور واقع در رامسر با بررسی اثر هشت پایه (نارنج،
یوزو ،سیتروملو ،بکرائی ،شانگشا ،کلئوپاترا ،ترویر سیترنج و
پونسیروس) بر نارنگی پیج و مقایسه پنج رقم نارنگی (انشو،
کلمانتین ،بم ،دنسی و مینئوالتانجلو) بر پایه سیترنج در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی با  3تکرار انجام شد .برداشت میوهها
در پاییز 1399در مرحله رسیدگی کامل انجام شد (تعداد 11
عدد میوه برای هر تکرار) .میوهها پس از برداشت بالفاصله به
سردخانه با دمای  1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 91-96
درصد انتقال داده شد.
اندازهگیری هسپریدین و نارینجین به روش HPLC

اندازهگیری فالونوئید کل مطابق روش ابراهیمزاده و همکاران
( )2008انجام شد و بهمنظور اندازهگیری هسپریدین و
نارینجین موجود در عصاره کل از دستگاه کروموتوگرافی با
کارایی باال با مشخصات زیر استفاده گردید :مدل هیتاچی-
مرک ،پمپ الکروم مدل  ،7166دتکتور  ،UVستون  C-18با
ابعاد  216×4/2میلیمتر .نمونهها با سرعت جریان یک
میلیمتر در دقیقه در طول موج  296نانومتر به روش
ایزوکراتیک اندازهگیری شدند .فاز متحرک حاوی استونیتریل

1. Abd ghafar
2. Ghasemi
3. Tumbas
4. Demonty
5. Ejaz
6. Rice- Evans
7. Peterson
8. Marten
9. Mandarin Peel Extract

10. Kubota

121

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد چهاردهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 39

مقایسه با ارقام مختلف این ترکیب در نارنگی دنسی در حداقل
بود.
تغییرات نارینجین بهعنوان ترکیب فالونوئیدی مهم در
میوه مرکبات در ارقام مورد مطالعه متفاوت بود .همانگونه که
نتایج نشان میدهد (شکل  )2بیشترین میزان نارینجین در
پوست رقم انشو و کمترین آن در رقم مینئوالتانجلو
یادداشتبرداری شد.
همچنین بیشترین و کمترین میزان هسپریدین گوشت به
ترتیب در رقم انشو و مینئوالتانجلو مشاهده شد (شکل  )3و
نارنگی انشو باالترین میزان نارینجین گوشت را داشت (شکل
.)4

به میزان  16میلیلیتر به اضافه 1میلیلیتر اسیداستیک و 99
میلیلیتر آب مقطر دیونیزه بود.
تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 MSTATCو مقایسه میانگینها با آزمون  LSDصورت گرفت.
برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
تغییرات میزان فالونوئید در ارقام مختلف
نتایج نشان میدهدکه بیشترین میزان تجمع هسپریدین در
پوست نارنگی بم و نارنگی انشو مشاهده شد .در مقابل در

شکل  :1میزان هسپریدین پوست میوه تحت تأثیر رقم
Fig. 1: The amount of fruit peel hesperidin affected by cultivar

شکل  :2میزان نارینجین پوست میوه تحت تأثیر رقم
Fig. 2: The amount of fruit peel naringin affected by cultivar
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شکل  :3میزان هسپریدین گوشت میوه تحت تأثیر رقم
Fig. 3: The amount of fruit peel hesperidin affected by cultivar

شکل  :4میزان نارنجین گوشت میوه تحت تأثیر رقم
Fig. 4: The amount of fruit peel naringin affected by cultivar

نتایج قاسمنژاد و همکاران ( )1391نشان داد که میزان
ترکیبات موثره میوه تامسون و نارنگی پیج عالوهبر اختالف بین
رقم از نظر پایه نیز با هم متفاوتند .بهطوریکه در مقایسه با
تامسون پیوند شده روی نارنج ،میزان نارنجین میوه تامپسون
پیوند شده روی سیترملو به شکل معنیداری کمتر بود .در
آزمایشی مجموع ترکیبات فالوانول گلیکوزید شناسایی شده در
دامنهی  7/9میلیگرم در نارنگی کلمانتین و  13/2میلیگرم در
 166میلیلیتر در پرتقال سانگینلو گزارش شد (کاماردا 1و

همکاران .)2007 ،هسپریدین پوست کلمانتین در پژوهش حاضر
تقریباً در این محدوده جای دارد .فقیهنصیری و همکاران
( )1391در مطالعه خود باالترین عملکرد هسپریدین را در دو
رقم پرتقال محلی و نارنگی کلمانتین در زمان  16-26روز بعد
از مرحلهی تمام گل گزارش کردند .آنها پرتقال محلی را برای
استخراج هسپریدین مناسب تشخیص دادند .در بررسی حاضر
نتایج نشان داد ،که از میان ارقام مطالعه شده نارنگی انشو از
نظر میزان هسپریدین و نارینجین در وضعیت مناسبتری قرار
دارد .نارنگی انشو مقاومترین نارنگی به آسیب سرمازدگی است
گرچه میوهها از نظر ترکیبات آنتیاکسیدانی و فعالیت

1. Camarda
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آنتیاکسیدانی متنوع هستند لیکن آنهایی که فعالیت
آنتیاکسیدانی باال دارند معموالً حاوی آنتی اکسیدانهای
بیشتری و به سرمازدگی مقامتر هستند بهنظر میرسد در
نارنگی انشو نیز این امر بهدلیل دارا بودن ترکیبات
آنتیاکسیدانی همچون نارنجین و هسپریدین باالتر باشد
(فتاحی و همکاران .)1396 ،براساس گزارش کاماردا و همکاران
( )2007بیشترین میزان هسپریدین با میزان  36/9در سانگینلو
و سپس تامسون ناول با  12/1و نارنگی کلمانتین با 1/43
میلیگرم در  166گرم میباشد .در بررسیها نشان داده شد که
درگوشت نارنگی ساتسوما میزان نارینجین و هسپریدین به
ترتیب  19/94و  73/33میلیگرم در کیلوگرم وزن تر و در
گوشت کلمانتین  43/21و  11/31است .همچنین میزان
نارینجین و هسپریدین در پوست ساتسوما بهترتیب  162/91و
 117/49میلیگرم در کیلو گرم وزنتر و در پوست کلمانتین
 131/21و  131/22میلیگرم در کیلوگرم وزنتر میباشد
(لواج 1و همکاران .)2009 ،مقادیر هسپریدین و نارینجین در
گوشت نارنگی انشو و کلمانتین در پژوهش حاضر نسبت به
گزارشهای قبلی در حد خیلی پایینتری است .تفاوت در
شرایط آب و هوایی ،سن درخت و وضعیت تغذیه آن میتواند از
مهمترین دالیل این تغییرات باشد .همچنین در پوست و
گوشت ارقام ذکر شده در گزارش باال میزان هسپریدین بیشتر
از نارینجین بوده درحالیکه در پژوهش حاضر میزان نارینجین
نسبت به هسپریدین بیشتر بود.

این اساس طی مطالعهای روشن شد که پرتقال سانگینلو از
میزان هسپریدین و گریپفروت از نارینجین بیشتری (حدود
 76درصد مجموع فالونوئیدها) برخوردار است (فتاحی و
همکاران .)1396 ،در تحقیقی میوهی چهار رقم از مرکبات
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میوههای رقم
نارنج دارای بیشترین میزان هسپریدین میباشد (ابدغفر و
همکاران ،)2010 ،در این پژوهش نیز میوه رشد یافته بر روی
پایه نارنج بیشترین هسپریدین پوست را نسبت به سایر پایهها
در خود داشت .اورتانو2و همکاران ( )1997گزارش نمودند که
تحت تأثیر شرایط آب و هوایی ،ژنتیک ،نوع رقم و پایه میزان
تجمع فالونوئیدها اندامهای مختلف گیاهی تغییر میکنند.
همانگونه که قبالً هم اشاره شد ،تجمع متابولیتهای ثانویه
همانند فالونوئیدها تنها تحت تأثیر یک عامل قرار ندارند.
گزارش شده است که بیشترین میزان هسپریدین در بافت
آلبیدو تجمع مییابد .همچنین میزان هسپریدین در پوست
بیشتر از میزان آن در عصاره میوه پرتقال و نارنگی گزارش
گردیده است (امید بیگی و همکاران .)1394 ،لذا براساس نتایج
بهدست آمده میتوان بیان داشت که پایه نتنها بر خصوصیات
مرفولوژیکی درخت و واکنش آن به شرایط محیطی مؤثر است،
در خصوصیات تغذیه و دارویی میوه نارنگی نیز دخیل است .با
توجه به نقش و اهمیتی که میوه و ترکیبات آنتیاکسیدانی آن
از جمله هسپریدین و نارینجین در تغذیه دارند ،براساس
یافتههای این تحقیق نارنگی انشو در بررسی ارقام و پایه
پونسیروس در بررسی اثر پایه قابلیت تولید کیفیترین میوه از
نظر ترکیبات فالونوئیدی را دارا میباشد .بهنظر میرسد اثر پایه
بهطور غیرمستقیم به تغییر در قطر تنه در محل پیوند و انتقال
مواد غذایی و شیره پرورده است ،یعنی سازگاری پایه با رقم
تجاری در این امر دخالت دارد (قاسمنژاد و همکاران.)1391 ،

1. Levaj

2. Ortuno

اثر پایه بر ترکیبات فالونوئیدی
نتایج بهدست آمده از بررسی پایهها (جدول  )1نشان داد که
پایههای مختلف در سطح احتمال  %1در میزان نارینجین
گوشت میوه نارنگی پیج تاثیر معنیداری داشت .در مقابل
میزان هسپریدین پوست و گوشت و همچنین نارینجین پوست
تحت تأثیر نوع پایه قرار نداشت .نتایج نشان داد که بیشرین
میزان نارینجین گوشت در میوههای رشد یافته بر روی پایه
پونسیروس تجمع یافت .اگرچه پایه کلئوپاترا و بکرائی معنیدار
گزارش نمیشود ،اما بعد از پایه پونسیروس دارای یک روند
افزایشی نارینجین گوشت نسبت به سایر پایهها است (جدول
 .)2مرکبات منبع غنی از گلیکوزیدهای فالونونی و سرشار از
ترکیبات ناریروتین ،نارینجنین و هسپریدین است .حضور و
توزیع آنها بسته به عوامل ژنتیکی و محیط که به شدت بر نوع
و غلظت آنها و واریتههای مختلف تأثیر دارد ،متغیر است .بر
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جدول  :1مقایسه میانگین برخی ترکیبات فالونوئیدی پوست و گوشت نارنگی پیج تحت تأثیر پایه
Table 1: Mean value comparison of some flavonoid components in peel and flesh of page mandarin effect by rootstock
نارینجین گوشت
هسپریدین گوشت
نارینجین پوست
هسپریدین پوست
پایه
پایه
))mg/100g FW
))mg/100g FW
))mg/100g DW
))mg/100g DW
نارنج
یوزو
سیتروملو
بکرائی
شانگشا
کلئوپاترا
ترویرسیترنج
پونسیروس

*10.38a

4.79b

2.07b

7.39b

5.96ab

2.13b

4.28b

8.89ab

2.37b

5.52ab

4.37ab

7.95ab

1.8b

4.92ab

2.04b

12.15a

نارنج
یوزو
سیتروملو
بکرائی
شانگشا
کلئوپاترا
ترویرسیترنج
پونسیروس

*0.68c

0.17c

1.53b

0.17c

1.30b

0.17c

1.14b

3.69ab

1.13b

0.18c

1.44b

9.3a

5.20a

0.22c

1.65b

26.46a

* :در هر ستون میانگینهای دارای حروف متفاوت در سطح احتمال  1درصد تفاوت معنیداری با هم دارند
*: Values with different letters in each column are significantly different at P=%5.
وزنتر از مادهی مورد نظر =) :Fish weight (FWوزن خشک از مادهی مورد نظر=)Dry weight (DW
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Study the Effect of Rootstock on the Fruit Hesperidin and Naringin Contents of Five
Commercial Mandarins
Aghajanpour1, S. M., Ghasemnezhad2*, A., Faghinasiri3, M. and Rastegar4, M.
Abstract
In order to evaluate the effect of rootstocks on fruit flavonoid content (hesperidin and naringin) of mandarin, an
experiment was conducted in a completely randomized block design with 3 replications. Eight rootstocks including sour
Orange, Yuzu, Bakraee, Shangsha, Citromelo, Cleopatra, Troyer citrange and Poncirus were used for page mandarin.
Also the variation of hesperidin and naringin amounts of five different mandarins including Unshiu, Clementine, Bam,
Minneola tangelo and Dancy grafted on the Citrange rootstock were studied. Results showed that the highest amount of
naringin was observed in fruit pulp grafted on Poncirus. On the contrary, no significant difference in the content of
hesperidin was observed among different rootstocks. No meaningful difference in the content of naringin was observed
in both pulp and skin of fruit under the effect of different rootstocks. It has been cleared that, the highest amount of
hesperididin of pulp and skin was observed in Bam and Unshiu varietie 15/2 and 1/8 mg/100g FW srespectively. Based
on the obtained results, it can be concluded that rootstock not only influences the morphological characteristics of plant,
but also the nutritional and pharmaceutical properties of mandarin affect by rootstock. Based on the findings it seems
that among studied cultivars Unshiu mandarin and among the rootstocks Poncirus able to produce the best
pharmaceutically qualitative fruits.
Keywords: Flavonoid, Hesperidin, Naringin, Rootstock, Cultivar
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