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چکیده

سن درخت و زمان برداشت

هحتَای تزکیجبت فٌَلیکی ٍ ظزفیت آًتی اکسیذاًی هیَُ ّب تحت تبثیز ًَع صًَتیپ ،عَاهل هحیطی،
سي فیشیَلَصیکی درخت ،عولیبت ّبی ثبغجبًی ضبهل ّزس ٍ تٌک ،آثیبری ،کَددّی ،سهبى ثزداضت،
اًجبرهبًی پس اس ثزداضت ٍ ثسیبری اس عَاهل دیگز قزار هی گیزًذّ .ز عبهلی کِ ثبعث افشایص
هحتَای کزثَّیذرات ضَد ٍ رضذ رٍیطی گیبُ را کبّص دّذ هحتَای تزکیجبت فٌَلیکی ٍ ظزفیت
آًتی اکسیذاًی هیَُ را افشایص خَاّذ داد .ثز ایي اسبس هی تَاى ثب اًتخبة صحیح رقن ٍ ثزخی
عولیبت ّبی کطبٍرسی کن ّشیٌِ ٍ دٍست دار طجیعت ،ارسش تغذیِ ای هیَُ ّب را افشایص داد.

سي درخت ٍ سهبى ثزداضت هیَُ رٍی هحتَای تزکیجبت سالهت ثخص هیَُ تبثیز دارد .ثِ طَری کِ
گًَذاگًَذٍ هیَُ درختبى ثب سي ثیطتز
̔
رقن
ّ ٍ Aregayوکبراى ( )2021گشارش ًوَدًذ در پزتقبل ̕
اس  30سبل ،هحتَای آًتی اکسیذاًی ٍ فٌَلیکی ثیطتزی ًسجت ثِ درختبى جَاى تز داضتّ .وچٌیي
هیَُ ّبی ثزداضت ضذُ در اٍایل فصل هحتَای آًتی اکسیذاًی ٍ ٍیتبهیي ثبالتزی ًسجت ثِ ثزداضت
ّبی تبخیزی ًطبى دادًذ .سهبى ثزداضت هیَُ یک فبکتَر ثسیبر ضزٍری جْت ثِ دست آٍردى هیَُ
ّبیی ثب ثبالتزیي کیفیت تغذیِ ای ،ارگبًَلپتیکی ٍ خصَصیبت عولکزدی است .کیفیت هیَُ در سهبى
ثزداضت ثِ چیذُ ضذى در هزحلِ رسیذگی کبهل ثستگی دارد کِ خَد ایي هسئلِ تعییي کٌٌذُ
تَاًبیی اًجبرهبًی هیَُ ًیش هی ثبضذ (.)Aregay et al., 2021

مقدمه

انبارمانی

کلمات کلیدی :آثیبری ،تزکیجبت فٌَلیکی ،صًتیک ،کَددّی

تزکیجبت پلی فٌَلیکی ٍ آًتی اکسیذاى ّب عَاهل اصلی جبرٍة کٌٌذُ ی رادیکبل ّبی آساد
ایجبد ضذُ طی فزایٌذ افشایص سي ٍ ثیوبری ّبی تخزیجی هی ثبضٌذ ٍ اس اکسیذاسیَى چزثی ّبی
ضزٍری در سلَل ّبی هغش جلَگیزی ٍ ثِ حفظ عولکزد هطلَة هغش کوک هی کٌٌذ ( Vashisth et
 .)al., 2017عَاهل هتفبٍتی ضبهل صًَتیپ ،فبکتَرّبی هحیطی ،سي فیشیَلَصیکی ،عولیبت ّبی
ثبغجبًی ،آثیبری ،کَددّی ،تبریخ ثزداضت ،اًجبرهبًی پس اس ثزداضت ٍ رٍش فزآٍری رٍی هحتَای
تزکیجبت فٌَلیکی ٍ ظزفیت آًتی اکسیذاًی هیَُ تبثیز دارد (ّ .)Urban et al., 2009ذف اس ایي
هطبلعِ هزٍر ٍ ثزرسی هجوَعِ عَاهل هَثز ثز هیشاى تزکیجبت سالهت ثخص هیَُ ّب است.

ژنوتیپ
ارقبم ٍ صًَتیپ ّبی هختلف غلظت ّبی هتفبٍتی اس تزکیجبت فٌَلیکی را تَلیذ هی ًوبیٌذ ( Abidi
ّ ٍ Cantin .)et al., 2011وکبراى ( )2009گشارش کزدًذ کِ پزٍفبیل فیتَضیویبیی صًَتیپ ّبی

ّلَ هتفبٍت ثَد ٍ ظزفیت آًتی اکسیذاًی ّز صًَتیپ ارتجبط هثجتی ثب هحتَای فٌَلیک کل داضت.

عوامل محیطی
هطبّذات ّ ٍ DePascaleوکبراى (ً )2003طبى دادًذ کِ اعوبل تٌص ضَری هتَسط هی تَاًذ
غلظت لیکَپي در گَجِ فزًگی را افشایص دّذّ ٍ Neta-Sharir .وکبراى ( )2005گشارش کزدًذکِ
پزٍتئیي ّبی ضَک حزارتی کِ در ضزایط تٌص گزهبیی تَلیذ ضذُ هحتَای فٌیل آالًیي آهًَیبلیبس را
در گَجِ فزًگی کٌتزل هی ًوبیٌذ .اعوبل تٌص هحذٍد آثی (کبرثزد آة کوتز اس  100درصذ ًیبس آثی
گیبُ) ٍ تٌک خَضِ در دٍ رقن اًگَر ثبعث افشایص تزکیجبت پلی فٌَلی ضبهل فٌیل پزٍپبًَئیذّب ٍ
آًتَسیبًیي ّب در هزحلِ رسیذگی هیَُ ضذ ( .)Garrido et al., 2016در هطبلعِ ای رٍی هزکجبت
هطبّذُ ضذ ،هیشاى ثیَسٌتش ثز ایي اسبس ّز فبکتَری ثبعث افشایص رضذ رٍیطی ٍ هصزف کزثي در
دستزس گیبُ ضَد ثبعث کبّص تَلیذ هتبثَلیت ّبی ثبًَیِ خَاّذ ضذ .اس طزفی ثبثت ضذُ است کِ
گیبّبى هتبثَلیت ّبی ثبًَیِ را در پبسخ ثِ تٌص ّب تَلیذ هی کٌٌذ .ثٌبثزایي هی تَاى گفت کِ تَلیذ
هتبثَلیتّبی ثبًَیِ ٍاثستِ ثِ ضذت هحذٍیت ّبی هحیطی است ٍ ثب اعوبل هحذٍدیت ّبی هحیطی
ارسش تغذیِ ای هیَُ افشایص خَاّذ یبفت (.)Urban et al., 2009

کم آبیاری کنترل شده
ّ ٍ Falaganوکبراى ( )2016ثب اعوبل رٍش کن آثیبری کٌتزل ضذُ (کبّص  40 ٍ 20درصذی
آثیبری ثِ تزتیت در هزحلِ سخت ضذى ّستِ ٍ در ًشدیک سهبى ثزداضت هیَُ) در ثبغبت ضلیل
ٍایت هطبّذُ کزدًذ کِ ایي تکٌیک فعبلیت آًشین ّبی آًتی اکسیذاًی هخصَصب کبتبالس،
̔
رقن ٍیَ
̓
آسکَرثبت اکسیذاس ٍ فٌیل آالًیي آهًَیبلیبس را افشایص داد .کن آثیبری کٌتزل ضذُ هحتَای
فالًٍَئیذّب ٍ فٌَل کل را افشایص ٍ کیفیت تغذیِای هحصَل را ثْجَد ثخطیذ.

کود دهی
کبرثزد هیشاى ثبالی کَد ًیتزٍصى در ثبغبت سیتَى ٍ اًگَر ،ثبعث کبّص غلظت پلی فٌَل ّب ضبهل
آًتَسیبًیي ضذ ٍ در ًتیجِ هیشاى رٍغي سیتَى ٍ کیفیت آة اًگَر را کبّص داد (Fernandez-
ّ ٍ Muscolo .)Escobar et al., 2006وکبراى ( )2020گشارش ًوَدًذ کِ کبرثزد کَدّبی
ارگبًیک هخصَصب کوپَست ثقبیبی سجشی ّب ،هتبثَلیت ّبی ثبًَیِ را در هیَُ فلفل دلوِ ای قزهش
افشایص ٍ ثبعث ثْجَد کیفیت ظبّزی ٍ ارسش تغذیِ ای هیَُ ضذ.

هرس
ّزس ضذیذ سهستبًِ هحتَای تزکیجبت فٌَلیکی ٍ آًتی اکسیذاًی ثلَثزی را کبّص داد ( Ospina et
ّ .)al., 2019زس تبثستبًِ ثَتِ ّبی اًگَر ثبعث افشایص فالًٍَئیذّب ،فٌیل پزٍپبًَئیذّب ٍ افشایص
آًشین ّبی آًتی اکسیذاًی ًظیز آسکَرثبت پزاکسیذاس ٍ سَپز اکسیذ دیسوَتبس ضذ ( Garrido et
.)al., 2016

اًجبرهبًی پس اس ثزداضت هیَُ ثِ طَر هعٌی داری هحتَای تزکیجبت فٌَلیکی ٍ فعبلیت آًتی اکسیذاى
ّب را کبّص هی دّذ (ّ ٍ Davarynejad .)Perez-Vicenta et al., 2002وکبراى ()2013
گشارش ًوَدًذ کِ اعوبل تیوبر سبلیسیلیک اسیذ ٍ پَتزسیي کِ خَد اس تزکیجبت فٌَلیکی ٍ تٌظین
کٌٌذُ ّبی فزایٌذّبی فیشیَلَصیکی ٍ هکبًیشهْبی هقبٍهت ثِ ثیوبری درًٍی گیبُ هحسَة هی ضًَذ،
تبثیز خَثی رٍی حفظ سطح آسکَرثیک اسیذ ،فٌَل کل ٍ فعبلیت ّبی آًتی اکسیذاًی هیَُ ّبی
سبًتبرسا در طَل اًجبرهبًی در دهبی  4درجِ سبًتی گزاد داضت.
̔
رقن
آلَی ̓

نتیجه گیری
چطن اًذاس افشایص غلظت تزکیجبت فٌَلیکی ٍ ظزفیت آًتی اکسیذاًی هیَُ ّب ثذٍى تَسل ثِ
هٌْذسی صًتیک ٍ استفبدُ اس گیبّبى تزاریختِ اهیذٍارکٌٌذُ ثِ ًظز هی رسذ .ثٌبثزایي ثب یک سزی
فعبلیت ّبی کطبٍرسی سبدُ ،کن ّشیٌِ ٍ دٍست دار طجیعت هی تَاى ارسش تغذیِ ای هیَُ ّب را
افشایص داد ثِ طَری کِ ثب هصزف حجن هیَُ کوتز ثتَاى اس هشایبی سالهتی هیَُ ّب ثِ ًحَ هطلَة
ثْزُ ثزد.
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