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معرفی نارنگی جديد جهانگير بر اساس ويژگیهاي فيزيكوشيميايی و ارگانولپتيك برتر ميوه
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چكيده
در ایران که مصرف سرانه مرکبات به صورت تازهخوری باال است (متوسط  54کیلوگرم) نیاز به ایجاد و معرفی ارقام جدیدد بدا وییگدیهدای کییدی
مطلوب به صورت مستمر است .در این پیوهش وییگیهای فیزیكوشیمیایی و ارگانولپتیك میوهی نارنگی جهانگیر حاصل تالقی نارنگی کلمدانتین (والدد
ماده) و پرتقال سالوستیانا (والد نر) ( )Citrus clementina Hort. ex Tanaka × C. sinensis (L.) Osbeck cv. Salustianaدر مقایسده بدا
نارنگی کلمانتین ) (Citrus clementina Hort. ex Tanakaبه عنوان شاهد روی پایه نارنج طی دو سال آخر منتج به معرفی رقد در قالد طدر
بلوک کامل تصادفی مطالعه شد .وییگیهای فیزیكوشیمیایی و ارگانولپتیك میوهها در زمان برداشت و به فواصل زمانی  02و  52روز از سردخانه (دمدای
 4درجه سلسیوس ،رطوبت  54درصد) ارزیابی شدند .نتایج نشان داد اندازه میوه (طول و دو قطر) ،وزن ،میدانگین قطرهدای حسدابی ،هندسدی ،معدادل و
ه ساز ،مساحت رویه ،حج واقعی ،ضری کرویت و سطح جانبی نارنگی جهانگیر به طور معنیداری بیشتر از کلمانتین بدود .ندارنگی جهدانگیر مقدادیر
باالتری * hue ،b* ،a* ،Lو  Cنسبت به شاهد کلمانتین داشت لیكن شاخصهای * aو  CCIجهانگیر ک تدر بدود .ندارنگی جهدانگیر پوسدتگیدری
آسانتر و تعداد بذر مشابه کلمانتین داشت .کاهش وزن میوه جهانگیر طی نگهداری ک تر از کلمانتین بود .میزان مواد جامد محلول ( )TSSمیوه جهانگیر
در زمان برداشت و طی نگهداری باالتر از کلمانتین بود .بعالوه میزان اسیدیته کل ( 2/45( )TAدرصد) میوه جهانگیر نیز ک تر از میوه کلمدانتین (2/54
درصد) بود .نسبت  TSSبه  TAدر نارنگی جهانگیر خیلی باالتر ( )55/04از کلمانتین ( )01/61مشاهده شد .درصد عصاره میوه جهانگیر با  55/58درصد
باالتر از کلمانتین با  52/60و شاخص تكنولوژی نیز به ترتی  1/54و  5/18بود .ظرفیت آنتیاکسیدانی گوشت میوه طی نگهداری کاهش یافت .میدزان
آسكوربیكاسید در جهانگیرک تر از شاهد ولی میزان فنل گوشت باالتر ( 2/54میلیگرم در گرم) از کلمانتین ( 2/5میلیگرم در گدرم) بدود .آندالیز مولیده
اصلی نشان داد عمده نمونههای جهانگیر در قسمت چپ نمودار بودند که وییگیهایی چون طع  ،شیرینی ،ظاهر خوب پوست و گوشت و پدذیر کلدی
میوه در این ناحیه غال بود و مورد پذیر بیشتری از سوی ارزیابان حسی واقع شد.
واژههاي كليدي :آزادسازی رق  ،ارز

مقدمه

غذایی ،انبارمانی ،کیییت میوه

1

کشور ایران در زمینه مرکبات با  4054461تن تولید ،دارای سده
 4/8درصدی از تولید مرکبات جهان و رتبه هیدت تولیدد در جهدان را
دارد .از لحاظ سطح زیرکشت بدا  424هدزار هكتدار ،دارای سده 4/4
درصدی با رتبه هشت سطح زیر کشت است و به طور خدا از نظدر
تولید نارنگی در رتبه ده قرار دارد .از نظر مقدار صادرات مرکبدات در
رده  46و از نظر ارز صادرات در رتبه  45قرار دارد و سه ایدران از
 0 ،6و  -4بهترتی دانشیار ،کارشناسارشد فیزیولوژی گیاهی و استادیار پیوهشكده
مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان
تحقیقات ،آموز و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
)Email: j.fattahi@areeo.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhs.2021.61812.0

صادرات جهانی مرکبات  2/04درصد میباشد ( .)62عالوه بدر رقابدت
کشورهای تولیدکننده مرکبات جهت در اختیار قرار گدرفتن بدازار ایدن
محصول ،بازارهای مصرف داخل و خارج نیز متقاضی تنوع در ارقدام و
بهوییه ارقام جدید مرکبات با عملكرد و کیییت مناس هستند.
تقریباً یك سوم کل تولید مرکبات برای فرآوری استیاده می شدود.
این نسبت در مورد پرتقالها بیشتر اسدت زیدرا بدیش از  52درصدد از
پرتقال های تولید شده در سطح جهدان بده صدورت فدرآوری مصدرف
می شود .عالوه بر این ،پرتقال بیش از  52درصد کل مصرف مرکبدات
را برای فرآوری تشكیل می دهد .مرکبدات و آبمیدوه مرکبدات دارای
خوا مییدی برای سالمتی و تغذیه هسدتند .بسدیاری از مطالعده هدا
نقش مواد مغذی منحصر به فرد موجود در گونه های مختلف مرکبدات
منجمله نارنگیها را ارزیابی کردهاند .به طورکلی ،گزار ها حداکی از
اثر محافظتی میوه مرکبات در برابر بسیاری از بیماری های مزمن است
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که تا حدودی با ظرفیدت آنتدیاکسدیدانی ،ویتدامین  ،Cکاروتنوئیددها،
فیتوشیمیاییها و ه چنین مواد مغذی آنها مانند اسید فولیك و پتاسی
مرتبط است (.)61
در حال حاضر ،چرخه تولید مرکبات باید شرایط مصدرف کنندده و
بازار جهانی را که خواهان کیییت بیشتر میوه هستند را در نظر بگیدرد.
این مشخصات براساس کیییت خارجی و داخلی میوه از زمان برداشت
تا رسیدن میوه به مصرف کننده است ( .)05کیییت داخلدی میدوه نیدز
همانند کیییت ظاهری میوه مه است .کیییت ارگانولپتیك عمدتاً بده
محتوای قند و اسید و به وجود مواد فرار در آبمیوه مرتبط است (.)5
وییگی های فیزیكی میوه ارقام تازه معرفی شدده نیدز بده ویدیه از
جنبه فرآوری مه هستند .در پیوهشدی روی ندارنگی هدای نوشدین و
شاهین گزار شد که بین میزان کرویت میدوه و میدانگین قطرهدای
حسابی و هندسی و معادل همبسدتگی مثبدت وجدود داشدت .میدوه ی
شاهین ضری رعنایی باال (پخ تر) ،کرویت ک تدر و چگدالی کد تدر از
یك داشت .دانسیته میوه نسبت به طی زمدانهدای مختلدف برداشدت
روند افزایشی داشت (.)65
مطابق با استانداردهای بینالمللدی ،میدوه مدیبایسدت معیارهدای
کییی را در مورد وییگی های ظاهری (رنگ ،بافدت ،انددازه و غیدره) و
وییگی های داخلی (قندها ،اسیدیته ،آبمیدوه و غیدره) ارائده دهدد .در
مورد کلمانتین ،بلوغ تجاری میوه توسط کمیسیون اقتصدادی سدازمان
ملل متحد برای اروپا تعریف شده است .بر این اساس ،رندگ ندارنجی
پوست حداقل در یدك سدوم سدطح ،حدداقل مقددار آب  52درصدد و
حداقل نسبت قند به اسید  8از مه ترین معیارهای کییی اسدت .میدوه
کلمانتین فقط در صورت رعایت هر سه معیار قابل فرو است .با این
حال ،در مرکبات ،بلوغ داخلی و خارجی همیشه به طور هد زمدان بده
دست نمیآیند .در بسیاری از موارد ،بلوغ داخلی مرکبات قبدل از بلدوغ
خارجی حاصل میشود (.)02
در پیوهشی قابلیت انبارداری نارنگی تازه معرفی شده یاشدار روی
پنج پایه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد کده از نظدر حسدی،
میوهها تا روز  02انبارداری رضایتبخش بودندد امدا در نموندهبدرداری
روزهای  52و  12انبارداری ،میدوه روی پایده ندارنج امتیداز کد تدری
(بددهترتیدد  5/18و  )4/18داشددت .بددهطددورکلی ،یاشددار روی پایدده
پونسیروس ارز غذایی و درصد آب مناسبی در دوره انبارداری داشت
( .)64درصد آب میوه از وییگیهای کییدی مهد میدوه در ندارنگیهدا
است .بر اساس یافتههای اقبال و همكداران ( ،)68محتدوای آب میدوه
بسته به نوع ،سطح بلوغ و شرایط آب و هوایی ممكن اسدت متیداوت
باشد .در کشوری مانند مراکش ،میوه مرکبات کده بدرای صدادرات در
نظر گرفته اند باید حداقل  44تا  52درصد آب میوه بسته به ندوع رقد
داشته باشند.
یكی ار مولیههای مه شاخص رسدیدگی و طعد میدوه مرکبدات
عالوه بر میدزان مدواد جامدد محلدول ،میدزان اسدیدهای آلدی اسدت.

میوههای نارنگی کلمدانتین بدا اسدیدیته کمتدر از  2/5درصدد کیییدت
ک تری داشته زیرا طع شیرین آنها بر طع تر غال است و مستعد
پوسیدگی بعد از برداشت نیز هستند (.)44
معموال وییگیهای کییی ارقام جدید روی پایههدای مختلدف نیدز
ارزیابی میشوند .میوهی نارنگی جدیدد یاشدار روی پدنج پایده از نظدر
طول ،عرض و ضخامت پوست تیداوت معندی داری بدا هد نداشدتند.
دانسیته میوه طی زمان برداشت روند افزایشی داشت؛ لیكن روی پایده
نارنج ک تر از سایر پایه ها بود .قطرهای حسابی و هندسی میوه یاشدار
روی همه پایه ها به قطر معادل نزدیك بود .ضری رعنایی و کرویدت
(مقدار  ،)6/61مساحت رویه ،حج واقعی و حج ظداهری میدوه روی
پایه فالئینگدراگون بیشتر از سایر پایهها بود (.)60
از آنجا که میوه نارنگی ها از نظر الگوی تنیسی نافرازگرا و مستعد
پوسیدگی هستند بنابراین در مقایسه با سایر مرکبات چون پرتقدالهدا
قابلیت حمل و نقل و نگهداری بیش از دوماه ندارند و کیییت ظاهری
و درونی میوه کاهش می یابد ( .)46در واقع ،کیییت یك میوه ترکیبدی
پیچیده از اندازه ،استحكام ،طع  ،بافت ،عطرهای مطلوب ناشی از یك
ترکی شیمیایی متعادل (محتوای عصاره محلدول ،قنددها ،اسدیدهای
آلی ،معطرها) و وییگی های غذایی است ( .)8طع در حقیقت واکدنش
گیرندههای زبان و دهان به اجزای محلول است و وییگیهای شیرین،
تر  ،تلخ و شور را توصیف میکند .سایر ترکی های غیر فدرار مانندد
فنولیك ،برخی لیمونوئیدهای مرکبدات یدا مداکرومولكولهدایی مانندد
پكتین نیز ایجاد ندوعی احسداس خدا و یدا گسدی مدی کنندد (.)44
بنابراین در نظر گرفتن این شاخصها برای توصیف یدك رقد جدیدد
اهمیت زیادی دارد.
در این راستا ،پیوهشكده مرکبات و میوه های نیمده گرمسدیری در
ایجاد ارقام جدید بده بهبدود کیییدت ظداهری ،داخلدی و ارگانولپتیدك
میوه های نارنگی معرفی شده جهانگیر نسبت به شاهد کلمانتین توجده
نموده است .رق جهانگیر حاصل از پروژه ای در پنج فاز بده مددت 04
سال است که در فاز اول دورگ گیری دسدتی و تهیده تدوده 491( F1
نهال میوه دار دورگ) و فازهای بعدی جهت ارزیابی نتاج تولیدی بدوده
است که طی سال های  6415تدا  6455انجدام گرفتده اسدت ( .)65از
میان  15ژنوتیپ انتخابی ،تعداد  02ژنوتیپ انتخاب و با مطالعه دقیدق
و تكمیلی نارنگی جهانگیر نیز به عنوان یك رق ممتاز با ارزیابی های
مربوط به زمان برداشت و انبارداری که شر آن در این مقاله مدی آیدد
معرفی شد.

مواد و روشها
مواد گياهی :در ایدن پدیوهش از میدوههدای ندارنگی جهدانگیر
(درختان  04ساله ،واقع در ایستگاه تحقیقات مرکبات خرمآباد تنكدابن
متعلق به پیوهشكده مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری (رامسر)) کده
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دورگ بین نارنگی کلمانتین (والد ماده) و پرتقال سالوستیانا (والدد ندر)
( )Citrus clementina Hort. ex Tanaka × C. sinensis (L.
 )Osbeck cv. Salustianaاست و کلمانتین (Citrus clementina
) Hort. ex Tanakaروی پایه نارنج (شكل  )6طی دو سال آخدر (95
و  )94منتج به معرفی رق استیاده شد.
میوه ها از جهات مختلف درخت (سه درخت) بدهصدورت تصدادفی
انتخاب و بعد از ارزیابی زمان برداشت (نقطه صیر انبارداری) میدوههدا
به تعداد  42عدد در هر جعبه (سه جعبده پالسدتیكی بدرای هدر رقد
معادل سه تكرار) با هدف ارزیابی انبارمدانی ایدن ارقدام بده سدردخانه
(دمای  4درجه سلسیوس ،رطوبت  54درصد) منتقل شدند .به فواصدل
زمانی صیر 02 ،و  52روز وییگیهای مختلف فیزیكوشیمیایی و حسی
میوه مورد ارزیابی قرار گرفت.
طول ،دو قطر ميوه و صفات مرتبط :برای اندازهگیری طول
میوه )( (Lفاصله گلگاه تا دم میوه) و قطدر کوچدك ) (Wو ضدخامت
میوه )( (Tشكل  )6بدر حسد میلدیمتدر از دسدتگاه کدولیس مددل
 Digit-Calساخت سوئیس با دقت  2/26میلیمتر استیاده شد .سپس
مقادیر میانگین قطر حسابی ) ،(Daمیانگین قطر هندسدی ) ،(Dgقطدر
معادل (  )Dو قطر ه ساز (  ،)Dنسبت جدانبی یدا ضدری رعندایی6
h
eq
) ،(%Raکرویت میوه ،مساحت رویه ) (Sبدا اسدتیاده از معادلدههدای
،

،
،
،

و

،

محاسبه شدند (.)6
) ،(Vaو خطااي دو
( ،(Vtحجم
حجم
حجم :مقدار حج واقعی با استیاده از اصل جابجایی آب اندازه گیری
شد .برای این منظور ،تكتك میوهها در بشر یك لیتری لبریدز از آب
فرو برده شد و با اندازهگیری حج آب خارج شده با استیاده از استوانه
مدرج ،حج میوه بر حس سانتیمتر مكع بدست آمد .حج ظاهری
محاسدبه شدد و بدا اسدتیاده از
با استیاده از معادله
واقعی2

معادله

ظااهري3

درصد خطای حج ظاهری بده

واقعی مشخص شد (.)6
چگالی واقعی :چگالی واقعی با استیاده از رابطهی
تعیین شد .در این رابطه Maجرم میوه و  Vtحج واقعی میدوه اسدت
1- Aspect ratio
2- True volume
3- Apparent volume
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(.)6
ضخامت پوست ميوه :ضدخامت پوسدت میدوه بدا اسدتیاده از
دستگاه کولیس دیجیتال مدل  Digit-Calساخت سوئیس بدر حسد
میلیمتر با دقت  2/26میلیمتر اندازهگیری شد.
كاهش وزن ميوه :تعداد  4عدد میوه از هدر تكدرار بدهصدورت
ثابت در نظر گرفته شد و در روزهدای صدیر 02 ،و  52انبدارداری وزن
شد .درصد کاهش وزن از رابطهی (( × 622وزن اولیه(/وزن ثانویده –
وزن اولیه))= درصد کاهش وزن) محاسبه شد (.)64
درصد عصاره :عصاره میوه با استیاده از آبمیوهگیر دستی استخراج
شد .با محاسبه درصد نسبت وزن عصاره به وزن میوه ،محاسبه شد
(.)48
تعداد بذر :با یك بر عرضی در ناحیده قطدر میدوه ،بدذرها از
داخل گوشت خارج و سپس شمار شدند.
سهولت پوست گيري :به این منظور پوست میوه ها بدا دسدت
جدا و از نظر سهولت پوست گیری به صورت  :6آسدان :0 ،متوسدط:4 ،
سخت رتبهبندی شد.
رنگ پوست ميوه :رنگ پوست در نقطه میانی میوههدا توسدط
دستگاه کرومومتر مدل  CR400 – Minoltaساخت ژاپن اندازهگیری
شد .در این رو مقادیر * a* ،Lو * ،bزاویه رندگ ) )Hue angleو
کروما ( )Chromaقرائت وسپس با فرمدول *CCI= 1000 a*/L*.b
شاخص رنگ برونبر میوه مرکبات بده رو جیمدز و همكداران ()69
محاسبه شد.
5
4
مواد جاماد محلاول  ،اسايدتهه قابا تيهراسايون و
 :TSS/TAمقدار  TSSبا استیاده از دستگاه رفرکتومتر چشمی مددل
 Atago-ATC-20Eساخت ژاپن با دامنه  2 -02درصد انددازهگیدری
شد .جهت اندازهگیری  ،TAاز رو تیتراسیون با هیدروکسدید سددی
 2/6نرمال استیاده شد .میزان  TAاز حاصلضرب حج سود مصرفی
در عدد  2/215و بر حس درصد اسید سیتریك بهدست آمدد .پدس از
اندازهگیری  TSSو  ،TAنسبت  TSS:TAمحاسبه شد (.)48
شاخص تكنولوژي :6مقدار  TIاز حاصلضرب درصدد عصداره
در مواد جامد محلول تقسی بر  622به دست آمد (.)04
پ-اچ ( )pHو هداتت الكهرتكی ( )ECعصااره :میدزان
 pHبا استیاده از دستگاه  pHمتر مدل  inoLab WTWساخت آلمان
اندازهگیری شد .جهت تعیین  ECآبمیدوه نیدز از دسدتگاه  ECسدنج
مدددل  Easy Mettler Toledoسدداخت چددین ،بددر اسدداس واحددد
میلیزیمنس بر سانتیمتر استیاده شد.
)4- Total soluble solid (TSS
)5- Total acid (TA
)6- Technology Index (TI
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شك  -1وتژگیهاي ميوههاي نارنگی جهانگير ( ،)aكلمانهين ( )bو ابعاد ميوه نارنگی جهانگير ()c
)Figure 1- The characteristics of Jahangir (a), Clementine (b) mandarins and dimensions of Jahangir fruit (C

درصد ضاتعات ،درصد و شدت لكههاي پوست ميوه :با
شمار میوه های پوسیده طی نگهدداری ،درصدد ضدایعات در پایدان
انبارداری محاسبه شد .بهمنظور تعیین درصد لكههای پوسدتی ،تعدداد
کل میوههایی که لكه ظاهری نشان داده بودند (لكه پوستی) بدر کدل
میوه در هر تیمار تقسی و بهصورت درصد بیان شد .نمره لكه پوسدتی
بهصورت صیر (بدون صدمه)( 6 ،مالی  ،با تعداد لكه پوسدتی کد )0 ،
(متوسط) و ( 4شدید) گروهبندی شد و میدزان شداخص طبدق فرمدول
(کل میوههای بررسی شده(/تعداد میوهی هر گروه × نمره لكدهی هدر
گروه) =شاخص لكهی پوستی) محاسبه شد (.)4
عصاره گيري از پوست و گوشت مياوه :پوسدت و گوشدت
میوه پس از جدا شدن ،با اسدتیاده از حدالل متدانول (بده نسدبت )6:0
عصاره گیری شد .عصاره ها برای انجام آزمایش هدای بعددی در فریدزر
 -02درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
ميزان فن ك پوست و گوشت :اندازهگیری میزان فنل کل
بددا رو  Folin-ciocalteuو اسددپكتروفتومتری بدده رو مییددرز و
همكاران ( )08با اندکی تغییر انجام شد .میزان فنلکدل بدا اسدتیاده از
معادله خط استاندارد ( )y= 0.0013x + 0.04بهصورت میلدیگدرم در
گرم ) (mg GAE.g-1به دست آمد.
ظرفيت آنهیاكسيدانی پوست و گوشت :برای این منظدور
ابتدا نمونهها به نسبت  6:62رقیق شدند .سپس ظرفیت آنتیاکسیدانی
گوشت و پوست میوه از رو خاصدیت خنثدی کننددگی رادیكدال آزاد
 0( DPPHو  0دیفنیل -6پیكریل هیدرازیل) انددازهگیدری شدد (.)1
فعالیت مهار رادیكال  DPPHاز فرمول درصد خنثیکنندگی رادیكدال
) DPPH=100 (1-As/Acمحاسبه شدد .در ایدن معادلده  Acجدذب
رادیكال  DPPHبدون عصاره بدهعندوان کنتدرل As ،جدذب DPPH
بهعالوه نمونه است.
آسكوربيک اسيد :غلظت آسكوربیك اسدید عصداره میدوه بدر
اساس کاهش رنگ ترکی  -1،0( DCPIPدی کلروفندل اینددوفنل)
توسط آسكوربیك اسدید در طدولمدوج  402ندانومتر (ندانودرام مددل

 ND -6222ساخت آمریكا) اندازهگیری شد ( .)4با اسدتیاده از معادلده
بده دسدت آمدده از خدط اسدتاندارد  y = -0.0006x + 0.16میدزان
آسكوربیك اسید محاسبه شد.
آناليز حسی :جهت آزمدون حسدی در پایدان دورهی انبدارداری،
تعداد  9ارزیاب بهصورت تصادفی از مجمدوع کارکندان زن و مدرد بدا
ردههای سنی و شغلی مختلف انتخاب شدند و به وییگدیهدایی چدون
وییگیهای ظاهری پوست و گوشت ،عطدر ،طعد  ،شدیرینی ،ترشدی،
تلخی و پدذیر کلدی میدوه نمدره دادندد .رقد جهدانگیر بدا حدروف
اختصاری  J1-J9و رقد کلمدانتین  C1-C9تعریدف شددهاندد .حددود
نمرهها در دامنهی  6تا  62و بهصورت  =6ضعیف =4 ،رضایتبخش و
 =62عالی بود.
تجزتهي آماري دادهها :پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها
با انجام آزمون کشیدگی و چولگی ،تجزیه واریانس دادههای کمدی بدا
آنالیز مرک دوساله در قال طر بلوک کامل تصادفی در سه تكرار با
استیاده از نرمافزار آماری  MSTAT-Cانجام شد .مقایسه میانگینهدا
با استیاده از آزمون دانكن و در سطح احتمال معنیداری متناظر انجام
شد .دادههای ابعاد میوه ،تعداد بذر و سهولت پوست گیدری بدر اسداس
خطای استاندارد در برنامه  SPSSنسدخه  69مقایسده میدانگین شدد.
دادههای ارزیابی حسی بدا رو تجزیده بده مولیده اصدلی بدا برنامده
 Minitabنسخه  68انجام شد.

نهاتج و بحث
ويژگيهاي فيزيكي ميوه

اندازه میوه (طول و دو قطدر) ،وزن ،میدانگین قطرهدای حسدابی،
هندسی ،معدادل و هد سداز ،مسداحت رویده و حجد واقعدی ندارنگی
جهانگیر به طور معنیداری بیشتر از کلمانتین بود .میانگین قطرهدای
هر رق نیز همانند میانگین معدادل همدان رقد بودکده واقعدی تدرین
میانگین قطر میوه است .باال بودن ضدری کرویدت بدیشتدر از یدك

فتاحي مقدم و همکاران ،معرفي نارنگي جدید جهانگیر بر اساس ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي و ارگانولپتیك برتر میوه

جهانگیر نیز نشاندهنده کشیده بودن میوه آن نسبت به شداهد اسدت
(شكل  .)0کرویت سایر مرکبات چون نارنگی انشو به میزان  80درصد
و پیج  96درصد گزار شده است که با مقایسه دادهها مشخص شدد
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که کرویت نارنگی جهانگیر بیش تر از نارنگیهای تجداری موجدود در
کشور بود ( 0و  .)65به همین دلیل ضری رعنایی جهانگیر نیز بیشتر
از کلمانتین بود که به معنای کشیده بودن میوه جهانگیر است.

شك  -2وتژگیهاي فيزتكی ميوه نارنگیهاي جهانگير و كلمانهين
Figure 2- Physical characteristics of Jahangir and Clementine mandarins

خوا فیزیكدی و مكدانیكی میدوههدا نقدش مهمدی در طراحدی
سیست های حمل و نقل ،بسته بنددی و ذخیدرهسدازی دارد .بده دلیدل
اینکه انتقال ندارنگیهدا طدی مراحدل مختلدف سدورتینگ در سدطح
نوارهدای نقالده صدورت مدیگیددرد لدذا میدزان کرویدت و ابعداد میددوه
تعیینکننده سرعت تخلیه میوه است .ه چنین میزان چگالی در حالت
استیاده از نیروی هیدرولیك برای جابجایی میوهها اهمیت مییابد (.)0
میزان خطای حج در میوه جهانگیر باالتر بود که مشخص شد پوست
میوه جهانگیر نسبت به کلمانتین پیی بوده و بین پوست و گوشت و یا
در حیره مرکزی گوشت میوه فضای خالی وجود دارد .وجود این حالت،
سب شناور شدن میوه در حوضچههای شستشو و یا کانال انتقدال بدا
آب قبل از تیماردهی و یا بسدتهبنددی میدوه در انبارهدا یدا واحددهای

سورتینگ میشود.
شاخصهاي رنگ پوست ميوه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس شاخصهدای رندگ پوسدت میدوه
طی انبارداری تغییر معنیداری نكرد و فقط بسته به رقد میدزان آنهدا
متیاوت بود .بدین صورت که نارنگی جهانگیر دارای مقادیر بداالتر*،L
* C ،bو  hنسبت به شاهد کلمانتین بود .در مقابل شاخصهای * aو
 CCIجهانگیر ک تر از کلمدانتین بدود (جددول  .)6ایدن نتدایج نشدان
میدهد که به جز مقدار * Lکه کمی ک تر از استاندارد مرکبات (مقدار
 )14-82است سایر شاخصها در هدر دو رقد در محددوده اسدتاندارد
مرکبات قرار دارند و بر اساس شاخص ( CCIهرچند جهانگیر ک تر از
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شاهد است) خیلی باالتر از یك است و نیازی به سبززدایی در شدرایط
آب و هوایی شمال کشور ندارند ( .)69گزار شده است که سبززدایی
اثر منیی در کیییت مزه مرکبات بده ویدیه در کلمدانتینهدا دارد (.)01
مطالعه ها مربوط به روابط بین رنگ و بلدوغ داخلدی میدوه بدا شدرایط
پرور میوه ک تر مورد توجه بدوده اسدت ولدی بده صدورت جداگانده
بررسی شده اند .طبق یافته های تادئو و همكاران ( ،)45بافت پوسدت و

گوشت میوه مرکبات به عنوان اندامهای مجزا رفتار می کنند و بنابراین
ممكن است هر یدك فراینددهای فیزیولدوژی ویدیهی خدود را داشدته
باشند .مطالعه های ژنتیكی انجام شده توسط سیمادا و همكداران ()40
مبنی بر وجود تنظی های مختلف ژنتیكی براساس نوع بافت میوه نیدز
موید این مطل است.

جدول  -1شاخصهاي رنگ پوست ميوههاي نارنگی جهانگير و كلمانهين
Table 1- Peel color indices of Jahangir and clementine mandarins

شاخص رنگ

زرد-قهوهاي

قرمز-سبز

زاوته رنگ

كروما

روشناتی

رقم

CCI

*b

*a

Hue

Chroma

*L

Cultivar

9.39a

61.47b

32.66a

63.11b

69.64b

56.92b

کلمانتین

5.27b

70.16a

22.92b

71.89a

73.83a

62.27a

**76.34

**340.43

**427.01

**346.99

**79.00

**128.96

Clementine

جهانگیر
Jahangir
Mean Square

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )p<0.05با استیاده از آزمون توکی نمیباشند.
)Numbers followed by the same letter are not significantly different based on Tukey’s Test (p<0.05
** معنی داری در سطح یك درصد * ،معنیداری در سطح پنج درصد ns ،غیر معنیدار
** Significant at 0.01, *Significant at 0.05, ns Non-significant

تعداد بذر و سهولت پوستگيري

تعداد بذر نارنگی جهانگیر بیشتر از شداهد بدود لدیكن هدر دو در
گروه مرکبات متوسدط بدذر ( 9-64بدذر) قدرار داشدتند (شدكل  .)4در
مصرف تازه خوری مرکبات ،پر بذری یك خصوصیت منیدی محسدوب
می شود .در اصال رق مرکبات همیشه سعی بر این بوده که محصول
جدید دارای تعداد بذر ک تری باشد (.)00
پوست نارنگی جهانگیر نیز نسبت به شاهد با سهولت کد تدری از
گوشت جدا شد (شكل  .)4در پیوهشی نارنگی یاشار روی پایه نارنج و
سددیترنج نسددبت بدده سدده پایدده دیگددر (پونسددیروس ،سددیتروملو و
فالئینگدراگون) دارای پوستگیری آسانتری بودند ( .)60نارنگیها و
سایر ارقامی که به صورت تازه مصدرف مدی شدوند عدالوه بدر داشدتن
وییگی های ظاهری و کییدی مطلدوب ،بایدد دارای پوسدتی ندازک بدا
قابلیت جدا شدن راحت از گوشت میوه باشند (.)5
كاهش وزن ميوه

بر اساس دادههدای جددول  0میدزان کداهش وزن میدوه ندارنگی
جهانگیر به طور معنیداری در مقایسه با کلمانتین در هر مرحله ک تدر
(تقریبا نصف) بود لیكن طی نگهداری روند افزایشی داشت .با توجه به
دادههای سهولت پوستگیری مشخص شدد کده بافدت پوسدت میدوه
جهانگیر متراک تر و چسبیدهتر به گوشت نسبت به کلمانتین است و تا
حدودی مانع آب از دستدهی میوه میشود .کاهش وزن میوه نشانگر
تمایل به از دست دادن آب میوه ها است که در طدی ذخیدره میدوه هدا

اتیاق می افتد .کداهش وزن میدوه بده دلیدل فرآیندد تنیسدی ،انتقدال
رطوبت ،برخی فرآینددهای اکسیداسدیون و تبخیدر رطوبدت در داخدل
میوهها طی فرایند رسیدن نیز است .میوهها معموال در نگهدداری بلندد
مدت آب از دستدهی بیشتری دارند .وجود پوشش روی میدوه روندد
کاهش وزن را کاهش می دهد .به طور متوسط سه تا هیت روز طدول
میکشد تا وزن میوه مرکبات حدود  4درصد کاهش یابد (.)64
ميزان ضايعات و لكهپوستي

بررسی میزان ضایعات و شاخص لكه پوستی طی انبارداری نشان
داد که میزان ضدایعات رقد جهدانگیر 60/94 ،درصدد و شددت لكده
پوستی  2/68درصد بود در حالیکه نمونه شاهد  44/25درصد ضایعات
داشته و شاخص پیتینگ ) (Pittingکه بیان گر شدت لكدههدای روی
پوست میوه است  2/5بود .حساسیت میوه جهانگیر به لكههای پوستی
و میزان ضایعات آن نسبت به کلمانتین بسیار ک تر بود (شكل  .)5این
امر میتواند بهدلیل ساختار پوسدت میدوه جهدانگیر در حیدو رطوبدت
پوست طی انبارداری باشد که مانع از بروز لكه های پوسدتی مدی شدود
(.)4
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شك  -3ميزان تعداد بذر و سهولت پوستگيري ميوه نارنگیهاي جهانگير و كلمانهين
Figure 3- Amount of seed number and easy peeling of Jahangir and
Clementine mandarins

ضخامت پوست ميوه

متوسط ضخامت پوست نارنگی جهانگیر بیش تر از کلمانتین بدود.
با این حال ضخامت پوست هر دو رق طی نگهداری تغییرات عمده ای
نداشت و بین  6/54تا  4/49میلیمتر بود (جدول  .)0بده طدور مشدابه
آقاجانپور و همكاران ( )0ضخامت پوسدت را در برخدی ارقدام ندارنگی
(انشو ،کلمانتین ،ب  ،دنسی و مینئوالتانجلو) مورد بررسی قرار دادند که
نتایج حاصل نشان داد میزان این شاخص در انواع نارنگی هدای مدورد
بررسی حدوداً  0/4 -4/5میلی متر بود .ه چنین طی پیوهشی متوسط
ضخامت پوست نارنگی های نوشین و شاهین به ترتی  4و  0میلی متر
بود ( .)65ضخامت پوست میوه از وییگی هدای مهد میدوه اسدت کده
تحت تأثیر ژنوتیدپ ،شدرایط محیطدی ،ندوع پایده ،تغذیده مرکبدات و
تنشهای محیطی قرار میگیرد ( .)66تیاوتهای مشداهده شدده بدین
ارقام میتواند به نوع ژنوتیپ مرتبط باشد.
مواد جامد محلول ) ،(TSSاسيديته قابل تيتراسيون ) (TAو
نسبت آنها )(TSS:TA

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،میزان  TSSبه طدور معندی داری
تحت تاثیر برهمكنش نوع رق و مدت نگهداری TA ،متاثر از رقد و
 TSS/TAتحت تاثیر اثرات ساده رق و مدت نگهداری قدرار گرفدت.
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شك  -4عالتم لكه پوسهی در نارنگی جهانگير ) (aو
كلمانتین ) (bدر پایان انبارداري
Figure 4- Skin symptoms of Jahangir (a) and
Clementine (b) mandarins at the end of storage

بطددور کلددی میددزان  TSSمیددوه جهددانگیر در زمددان برداشددت و طددی
نگهداری باالتر از کلمانتین بود و در هر دو رق طی نگهداری افزایش
یافت (جدولهای  .)5 ،4 ،0افزایش مواد جامد محلول در میدوههدا بده
طور مستقی با فعالیتهای هیددرولیتی موجدود در نشاسدته ،افدزایش
فعالیت آنزی های مسئول هیددرولیز نشاسدته بده قنددهای محلدول و
تبدیل نشاسته به قند ،ارتباط دارد که نشان میدهد میدوه هدا در حدال
رسیدن هستند ( .)64بعالوه میزان  2/45( TAدرصد) میدوه جهدانگیر
نیز ک تر از میوه کلمانتین ( 2/54درصد) بدود (جددول  .)4بده همدین
دلیل نسبت  TSSبه  TAدر نارنگی جهانگیر خیلی بداالتر ( )55/04از
کلمانتین ( )01/61بود (جدول  .)4این نسبت طی نگهداری نیدز روندد
افزایشی در هر دو رق داشت (جدول .)5
نارنگی حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدهای آلی است .اسدیدهای
ارگانیك اصلی موجود در میوه ترکی های اگزالیك ،تارتاریك ،مالیك،
الکتیك ،سیتریك و آسدكوربیك هسدتند .از بدین ایدن شدش اسدید،
اسیدهای سیتریك فراوانترین اسید موجود در نارنگیهدا و بعدد از آن
اسید مالیك است .با رسیدن میوهها ،کاهش اسیدیته قابل تیتراسدیون
مشاهده میشود ( .)64کاهش میزان اسید به دلیل استیاده از اسیدهای
موجود در میوه به عنوان منبع انرژی و تبدیل اسیدهای آلی به شدكل
قند ایجاد میشود ( .)9نسبت  TSSبده  TAدر حقیقدت بیدان کنندده
طع میوه نارنگی است .به نظر میرسد این نسبت در نارنگی جهانگیر
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برداشت شوند.

در مدت کوتاهی بعد از برداشت با کاهش شدید اسیدهای آلی افزایش
مییابد و حس تازه بودن میوه کاهش مییابد .بنابراین نیاز است که با
هدف نگهداری ،میوههای جهانگیر با نسدبت قندد و اسدید کد تدر ()8

جدول  -2ميزان درصد كاهش وزن ،ضخامت پوست و  TSSنارنگی جهانگير در مقاتسه با نارنگی كلمانهين در زمان برداشت و طی نگهداري
Table 2- Amount of Weight loss, Peel thickness and TSS of Jahangir mandarin compared to clementine at harvesting time
and during storage

مواد جامد محلول

ضخامت پوست

كاهش وزن

مدت انبارداري

رقم

TSS
)(%

Peel thickness
)(mm

Weight loss
)(%

Cultivar

10.67 c

3.02 a

0.00 d

Clementine

14.53 a

3.19 a

0.00 d

Jahangir

12.37 b

2.79 a

8.36 b

Clementine

20

13.90 a

1.83 b

4.18 c

Jahangir

11.93 bc

2.82 a

17.71 a

Clementine

40

14.80 a

3.59 a

8.19 b

Jahangir

* 2.06

* 1.15

** 34.13

Storage period
)(day
)0 (Harvesting time

میانگین مربعات
Mean Square

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )p<0.05با استیاده از آزمون توکی نمیباشند.
)Numbers followed by the same letter are not significantly different based on Tukey’s Test (p<0.05
** معنی داری در سطح یك درصد * ،معنیداری در سطح پنج درصد ns ،غیر معنیدار
** Significant at 0.01, *Significant at 0.05, ns Non-significant

درصد عصاره و شاخص تكنولوژي

درصد عصاره میوه فقط بر اساس نوع رق متیاوت بدود بطوریكده
میوه جهانگیر با  55/58درصد به طور معنیداری باالتر از کلمانتین بدا
 52/60درصد بود (جدول  .)4باال بودن درصد آب میوه جهانگیر نسبت
به شاهد امتیازی مثبت برای این رق است .متوسط درصد عصداره در
برخی ارقام تجاری شامل تامسون ،سیاورز ،مورو ،سدانگینلو ،تداراکو و
پیج به ترتی  54/44 ،45/80 ،56/1 ،44/46 ،45/40و  58/46درصدد
گزار شده است ( .)66درصد آب میوه جهانگیر در مقایسه بدا سدایر
ارقام گروه نارنگی ها و حتی پرتقال ها بسیار چشمگیر بدوده و بدازدهی
باالیی جهت آبمیوهگیری دارد.
شاخص تكنولوژی بسته به رق و ه چنین طی نگهدداری تغییدر
نمود .این شاخص در میوه جهانگیر بیش تر از کلمانتین بده ترتید بدا
مقدار  1/54و  5/18بود (جدولهای  .)5 ،4مقدار این شاخص نیز طی
نگهداری افزایش یافت (جدول  )5کده بده نظدر مدیرسدد مدرتبط بدا
افزایش میزان  TSSمیوه باشد .در تحقیقی متوسدط ایدن شداخص در
زمان تجاری برداشدت در ندارنگی شداهین  1/24و در نوشدین 5/29
گزار شد ( .)65با توجه به کمبود ارقام مناس برای آبمیدوهگیدری
در کشور ،باال بودن شاخص تكنولوژی در جهانگیر عالوه بدر اسدتیاده
جهت تازه خوری ،بیان گر مستعد بودن آن برای صنایع آبمیدوهگیدری
است.

1

هدايت الكتريكي و اسيديته ( )pHعصاره

بر اساس تجزیه واریانس میزان  ECبسته بده رقد متیداوت بدود
طوریكه در میوه جهانگیر با مقدار  6/85کد تدر از کلمدانتین بدا 0/56
میلی زیمنس بر سدانتیمتدر مربدع بدود (جددول  .)4خاصدیت هددایت
الكتریكی برآوردی از میزان عناصر معدنی موجدود در عصداره میدوه و
استحكام میوه است ( .)45میوه رق جهانگیر از ایدن نظدر نسدبت بده
شاهد برتری داشت.
میزان  pHعصاره نیز فقط تحت تاثیر اثر سداده مددت نگهدداری
قرار گرفت .این شاخص طی  02روز نگهداری ابتدا افدزایش و سدپس
در پایان نگهداری کاهش یافت (جدول  .)5معموالً اسیدهای آلی طدی
فرایند رسیدن کاهش می یابند زیرا از آنها به عنوان سوبسترای تنیسی
استیاده میشود یا به قند تبدیل میشوند .افزایش کلی در  pHنمونهها
طی  02روز اول نگهداری می تواند ناشی از تجزیه اسیدها با تنیس در
حین ذخیره میوه باشد (.)9
ظرفيت آنتياكسيداني پوست و گوشت ميوه

ظرفیت آنتی اکسیدانی گوشت و پوست میوه بر اسداس ندوع رقد
متیدداوت بددود بطوریكدده در پوسددت میددوه جهددانگیر ک د تددر (45/24
)1- Electrical Conductivity (EC
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درصد)ولی در گوشت( 45/86درصدد) بدیشتدر از شداهد بدود .مددت
نگهداری فقط روی ظرفیت آنتیاکسیدانی گوشت میوه تاثیرمعنیداری
داشت و طی نگهداری روندد کاهشدی نشدان داد (جددولهدای .)5 ،4
ترکی هایی چون آسكوربیكاسدید و فنلدی عامدل اصدلی بداال بدودن
ظرفیت آنتیاکسیدانی هستند ( .)42ممكن است میوه با فنل کل کد ،
ظرفیت آنتیاکسیدانی باالیی داشته باشد که با سایر ترکی های حالل
در متانول چون رنگداندههدا و متیدل زانتدین مدرتبط هسدتند کده بدا
رادیكالهای  DPPHواکنش میدهند ( .)41میزان فندل کدل پوسدت
نارنگی کلمانتین بیش تر از جهانگیر بود که طدی نگهدداری نیدز ایدن
غالبیددت را حیددو نمددود (شددكل  .)5بخشددی از بدداالبودن ظرفیددت
آنتی اکسیدانی پوست کلمانتین نیز به محتوای باالی آسكوربیك اسدید
در آن بستگی دارد.
ميزان آسكوربيکاسيد گوشت

میزان آسكوربیكاسید فقط تحت تاثیر رق بود و در شاهد نسدبت
بدده رقدد معرفددی شددده جهددانگیر بدداالتر بددود (جدددول  .)4میددزان
آسكوربیك اسید تحت تاثیر مدت انبارداری قرار نگرفت .سطح پایینتر
آسكوربیك اسید در جهانگیر ممكن است به دلیل افزایش تنیس باشدد
که باعث از بین رفتن آسكوربیك اسید میشود .آسكوربیك اسید مستعد
واکدددنش اکسدددیداتیو اسدددت و همچندددین اکسیداسدددیون خییدددف
آسكوربیكاسید منجر به تشكیل اسید دهیدروسكوربیك میشود (.)64
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احتماالً علت ثابت بودن آسكوربیك اسید طی نگهداری ناشی از سدنتز
باقیمانده ویتامین  Cتوسط پیش سازهای ویتامین  Cقبدل ازبرداشدت
باشد که میزان مشاهده شده به داخل انبار منتقل مدی شدود .گدزار
شده که میوههدای پرتقدال کده در اوایدل فصدل برداشدت مدیشدوند
آسكوربیكاسید بیشتری نسبت به میوههای با برداشت میان فصل و یا
دیر هنگام طی نگهداری دارند (.)64
فنلكل گوشت و پوست ميوه

میزان فنلکل گوشت میوه جهدانگیر ( 2/54میلدیگدرم در گدرم)
باالتر از شداهد کلمدانتین ( 2/5میلدیگدرم در گدرم) بدود (جددول .)4
برهمكنش رق در مدت نگهداری اثر معنی داری روی فنلکل پوسدت
داشت .در زمان برداشت در میوه جهانگیر باالتر از شاهد بود لیكن بعد
از  02روز نگهداری مقدار آن کاهش ولی در پایان انبارداری با شداهد
برابری نمود (شكل  .)4پوست میوه نارنگیهدا در مقایسده بدا پوسدت
پرتقالها محتوای فنلی بیشتری دارند ( .)09حیو ترکی هدای فنلدی
در پایان انبار سرد به وییه در پوست میوه ،به دلیل تولید بیش تدر فندل
در مواجهه با تنش دمایی انبار است .بدینصورت که ترکی ال-فنیدل
آالنین توسط آنزی  PALبه ترانس-سینامیك اسید تبدیل شدده کده
بددا هیدروکسیالسددیون و یددا متیالسددیون ایددن مدداده سددایر اسددیدهای
هیدروسینامیك تولید میشود (.)05

شك  -5تاثير مدت انبارداري بر ميزان فن ك پوست ميوه نارنگیهاي جهانگير و كلمانهين
Figure 5- The effects of storage period on peel total phenolic compound in Jahangir and Clementine mandarins

433

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،53شماره  ،5پاییز 0011

فتاحي مقدم و همکاران ،معرفي نارنگي جدید جهانگیر بر اساس ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي و ارگانولپتیك برتر میوه

434

جدول  -4تغيير برخی وتژگیهاي شيمياتی ميوه نارنگیهاي جهانگير و كلمانهين طی دوره نگهداري
Table 4- The changes of some chemical characteristics of Jahangir and clementine mandarins during storage period

شاخص تكنولوژي

ظرفيت آنهیاكسيدانی گوشت
Pulp antioxidant capacity
)(%
a
b
b

39.98
31.18
29.42
**192.02

pH
b
a
c

5.03
5.25
4.65
**0.55

برتكس

TI
)(%
b
a
a

5.06
5.95
5.67
*1.24

TSS/TA
b
a
ab

30.93
38.97
35.7
*98.12

مدت انبارداري
Storage period
)(day
0
20
40

میانگین مربعات
Mean Squares

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )p<0.05با استیاده از آزمون توکی نمیباشند.
)Numbers followed by the same letter are not significantly different based on Tukey’s Test (p<0.05
** معنی داری در سطح یك درصد * ،معنیداری در سطح پنج درصد ns ،غیر معنیدار
** Significant at 0.01, *Significant at 0.05, ns Non-significant

شك  -6مقادتر وتژه براي هر تک از عام هاي اصلی تجزته
Figure 6- Eigenvalues for each principal component

ارزيابي حسي ميوه

بر اساس دادههای مقدار وییه (شكل  )1تعداد  0مولیه اصدلی بده
عنوان مولیههای برتر که بیش از  12درصد واریانس تجمعی را شامل
میشوند (حاوی بیش از  12درصد اطالعات میباشند) انتخاب شدند.
ارزیابی دادههای حسی که با اسدتیاده از رو تجزیده بده مولیده
اصلی انجام گرفت امكان بررسی ارتباط بین وییگیهای حسی تعریف
شده را فراه میکند به طوریكه در فضای  PCAصیاتیکده در کندار
ه قرار میگیرند بیانگر همبستگی نزدیك آنها به ه است و صیاتی
که در دو جهت عكس ه قرار میگیرند همبستگی منیی با ه دارند.
بر اساس محل قرارگیری صیات حسی اندازه گیری شده در شكل
 8مشخص شد که همبستگی باالیی بین وییگیهای مطلوب میوه بدا
پذیر کلی میوه وجدود دارد .از طرفدی همبسدتگی منیدی بدین ایدن
صیات و تلخی و ترشی به طور واضح و تا حدودی با بدطعمی مشاهده
شد .این وییگیها در کلمانتین و در نمونههایی که مدت بیشتدری در
انبار باقیماندند بدیشتدر مشداهده شدد .مشدكل اصدلی در نگهدداری
نارنگیها کاهش سریع اسیدیته است چون اسید سدیتریك بده عندوان
سوبستره فرایندد تنیسدی درچرخده اسدید تدریکربوکسدیلیك اکسدید

میشود و سب کاهش طع تازگی میوه میشود .ترکی های آروما نیز
در کاهش طع و تجمع مواد بددطع نیدز نقدش دارندد .در پیوهشدی
مشخص شده که حداقل  04ترکی آروما که در طعد مطلدوب میدوه
نقش دارند مانند لیندالول 6و بتامیرسدین 0بده میدزان  42درصدد طدی
نگهداری کاهش یافتند (.)44
نمودار ( PCAشكل  )5نشان داد که عالوه بر ایدن کده بدیشتدر
نمونههای کلمانتین در قسمت میانه و چپ نمودار قرار دارند به شدكل
خا نمونه های کلمانتین که مربوط به پایدان انبدارداری اسدت (،C7
 C8و  )C9نیز در این ناحیه واقع شدهاند که وییگیهدای غالد آنهدا
ترشی و تلخی میوه است .عمده نمونههای جهانگیر در قسدمت چدپ
نمودار هستند که وییگی هایی چون طع  ،شیرینی ،ظاهر خوب پوست
و گوشت و پذیر کلی میوه در این ناحیه غال است و مورد پذیر
بیشتری از سوی ارزیابان حسی واقدع شدد .گدزار شدده بدا انجدام
ارزیابی های حسی مشابه از هیبریدهای نارنگی جدید مشخص شد که
همه گونههای جدیدی که امتیداز بداالیی داشدتند دارای عملكردهدای
1- Lilalool
2- β-myrcene
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حسی مشابه با نارنگی های تجاری مقبول بودندد و برخدی دیگدر نیدز
متیاوت بودند (.)06نمونه  C1کلمانتین نیز که مربوط به زمان برداشت
است و میوه معموال تازه و با طع مطلوب است ه در این گروه قدرار
گرفته است .به نظر می رسد کیییت ظاهری و داخلی میوه نمونههدای
جهانگیر بهتر از کلمانتین طی نگهداری حیو شده اسدت .ندارنگیهدا

عمر انباری کوتاهی دارند لذا نگهداری یا انتقال نسبتا بلند مدت تداثیر
زیادی در وییگیهای حسی میوه میگذارد .مثال نگهداری بلندد مددت
کلمن نولز سب کداهش اسدیدیته و طعد مطلدوب ندارنگی و تجمدع
ترکی های بد طع در میوه شد (.)04

شك  -7بردار وتژه (بار عاملی) مهغيرها (صفات حسی) در عام هاي اصلی
Figure 7- Eigenvector (loading weight) of variables (sensory attributes) in principal components

شك  -8تجزته به مولفههاي اصلی صفات حسی رقم جهانگير و رقم كلمانهين
Figure 8- Principal component analysis (PCA) scores plot for sensory attributes in Jahangir and Clementine

نهيجهگيري
در این پیوهش وییگیهای کمی و کییی مختلف میوهی جهانگیر
در مقایسه با کلمانتین که برای تولید کننده اهمیت دارند مشخص شد.
بر این اساس میوه جهانگیر دارای ابعاد بزرگتر ولدی کمدی پدختدر از
میوه کلمانتین بود .شاخص های رنگ پوست میوه جهدانگیر در دامنده
استاندارد مرکبات قرار داشت .بعالوه ،از نظدر سدهولت پوسدت گیدری،
درصددد آب میددوه ،شدداخص تكنولددوژی ،ویتددامین  ،Cفنددل و ظرفیددت
آنتیاکسیدانی در جایگاه مطلوبی بین نارنگیهای تجاری موجود قدرار

دارد .ه چنین قابلیت انبارداری بهتری نسبت به کلمانتین به دلیل آب
از دستدهی ک تر ،ضایعات و لكه پوست ک تر و حیدو وییگدیهدای
ارگانولپتیك داشت.

سپاسگزاري
این مقاله برگرفته از پروژه تحقیقاتی با شماره مصدوب -96625
 68-28 -68پیوهشكده مرکبات و میوههای نیمهگرمسدیری (رامسدر)
است که از حمایت مالی آن واحد سپاسگزاری میشود.
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Introduction: The foreign and domestic markets are demanding for high quality citrus varieties. The
physical and chemical properties of the newly released cultivars are also important for fresh market or
processing. The fruit quality is a complex combination of size, firmness, taste, texture, pleasant aromas caused
by a chemical compounds (soluble solid content, sugars, organic acids, aromas) and bioactive properties.
Therefore, it is important to consider these indices for the introduction of a new cultivar. In this regard, the
Citrus and Subtropical fruits Research Center has focused on improving its appearance, internal and organoleptic
quality in releasing the new Jahangir cultivar compared to the Clementine as control.
Materials and Methods: In this study, Jahangir fruits a hybrid between Clementine mandarin (female
parent) and Salustiana orange (male parent) (Citrus clementina Hort. Ex Tanaka × C. sinensis (L.) Osbeck cv.
Salustiana) was used for comparison with Clementine (Citrus clementina Hort. Ex) Tanaka) as control during the
last two years lead to the cultivar introduction. Fruits were randomly selected from different locatiosn on the tree
(15 fruits from three trees) and evaluated at harvesting time (zero storage point). Then 30 fruits per box selected
and placed in cold storage (5 °C, 85% RH). Different physico-biochemical and sensory characteristics of fruits
were evaluated at 0, 20 and 40 days intervals during storage. Characteristics evaluation were including fruit
lenght, width, thickness, arithmetic, geometric, equivalent and harmonic means, fruit aspect ratio, sphericity,
surface area, true volume, apparent volume, volume error, density, peel and pulp firmness, peel thickness,
weight, juice percentage, seed number, peel color indices (L*, a*, b*, hue angle, chroma and CCI), total soluble
solid (TSS), titratable acidity (TA), technological index (TI), pH, electrical conductivity (EC), total phenol,
ascorbic acid and antioxidant capacity during experiment.
Results and Discussion: Results showed that fruit size (length and two diameters), weight, means of
arithmetic, geometric, equivalent and harmonic diameters, surface area and true volume of Jahangir mandarin
were significantly higher than Clementine. The different mean diameters of each cultivar was the same as that
equivalent diameter that is the most real mean fruit diameter. The higher spherical coefficient (>1) also indicated
that Jahangir fruit was longer than the control. Additionally, aspect ratio of Jahangir was also higher than
Clementine, which means that Jahangir fruit was a few flat than control. Jahangir had higher levels of L*, b*, C
and hue than the control of clementine. In contrast, Jahangir's a* and CCI indices were lower than those of
clementine. Therefore, except for L* which is slightly lower than citrus standard (65-70), other indices in both
cultivars were conformity within the citrus standard range. Seeds of Jahangir were more than control but both
were in the mid seed group (9-15 seeds) of citrus. Jahangir peel was also less easily peeled than control. The
weight loss of Jahangir fruit was significantly (almost half) lower than that of clementine at each sampling but
increased during storage. It seems Jahangir has a peel with higher density and adhesion than to clementine,
which partly prevents the fruit from dehydration. The amount of TSS of fruit juice was higher than that of
clementine at harvest and storage but increased in both cultivars during storage. In addition, TA (0.34%) was
lower in Jahangir fruit than Clementine (0.45%). Therefore, the ratio of TSS to TA was much higher in Jahangir
mandarin (44.25) than clementine (26.16). Juice percentage of Jahangir fruit (44.87%) was significantly higher
than Clementine (40.12%). The high percentage of Jahangir fruit juice is a positive trait for this cultivar.
Technology index changed depending on cultivar and also during storage. This index was higher in Jahangir fruit
than in Clementine with 6.45 and 4.67, respectively. The antioxidant capacity only affected significantly by
storage time which showed a decreasing trend during storage. Ascorbic acid content was only affected by
cultivar and was higher in control than Jahangir. Lower levels of ascorbic acid in the Jahangir may be due to
increased respiration that results in the elimination of ascorbic acid. The phenolic content of Jahangir fruit was
higher (0.43 mg/g) than clementine (0.4 mg/g). PCA analysis showed that most of the Jahangir samples placed in
the left part of the PCA graph which were dominated by the traits such as taste, sweetness, good peel and pulp
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appearance and overall acceptance and were more accepted by the sensory evaluators.
Conclusion: In this study, different qualitative characteristics of Jahangir fruit compared to Clementine
which are important for the producers. Accordingly, the Jahangir fruit was larger in size but slightly flatter than
the Clementine fruit. Jahangir fruit peel color indices were within the standard range of citrus fruits. Jahangir
fruit is favored among commercial available mandarins due to ease of peeling, high juice percentage, technology
index, vitamin C, phenol and antioxidant capacity. It also had better storability than Clementine because of less
water loss and decline of organoleptic properties.
Keywords: Cultivar release, Fruit quality, Nutrition value, Storability

