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چكيده
در تحقی حاضر ،تأثیر کاربرد قبل از برداشت غلظتهای مختل

اسید سالیسیلیک بر عمر انبارمانی زردآلو رقم ‘شااملو’ بررسای شاد.

میوهها شش روز قبل از برداشت با محلول اسید سالیسیلیک در غلظتهای صفر 3 ،1/5 ،و  4/5میلیموتر در روی درخت تیمار شده و
پس از برداشت در دمای  2درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی  90درصد بهمدت سه هفته نگهداری شدند .سپس ویژگیهای میوه شامل
سفتی بافت میوه ،اسیدیته ،درصد مجموع مواد جامد محلول ،مقدار آسکوربیک اسید ،مقدار فنل و فالونوئیاد کال هار هفتاه یاک باار
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که تیمار اسید سالیسیلیک بهطور معناداری مانع کاهش وزن و سفتی بافت میوهها شاد .در انتهاای دورۀ
نگهداری بیشترین مقدار فنل و آسکوربیک اسید در تیمارهای  4/5میلیموتر اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار آنها در میوههاای شااهد
ثبت شد .در آزمایش حاضر ،بیشترین مقدار سفتی بافت میوه ،اسیدیتۀ قابل تیتراسیون ،فالونوئید و همچنین کمترین مقدار کااهش وزن،
مجموع مواد جامد محلول و اسیدیته در انتهای دورۀ انبارداری در میوههای تیمارشده با غلظت  3میلیموتر اسید سالیسیلیک ثبت شد.
كلیدواژهها :سفتی بافت ،عمر پس از برداشت ،فالونوئید کل ،فنل کل ،کاهش وزن.

* نویسنده مسئول

Email: g.sartip@yahoo.com

قاسم سرتیپ و جعفر حاجیلو

 .1مقدمه

برداشت سبب خساارت انادکی روی میاوههاا شاد و اثار

میوۀ زردآلو عمر پس از برداشت کمی دارد و بهسارعت از

کمتری نسبت به غلظات  2میلای ماوتر در حفاظ کیفیات

بااین ماایرود و همچنااین تااا زمااان رساایدن بااه دساات

میااوههااا داشاات [ .]5وجااود ارتباااطی مثباات بااین اسااید

مصرفکننده ،کیفیت مطلوب خود را از دست میدهاد .در

سالیسیلیک و سفتی میوۀ کیاوی در طاول مرحلاۀ رسایدن

زنجیرۀ تولید زردآلو عالوه بر مسائل باغداری ،مراحل پاس

مشاهده شده است [ .]27اسید سالیسایلیک تولیاد اتایلن را

از برداشت میاوه باهخصاوص بساتهبنادی ،حمالونقال و

کاهش می دهد و از فعالیت آن یم هایی نظیر پلیگاتکتروناز

انبارداری به منظور دستیابی به محصاولی باکیفیات اهمیات

و لیپواکسیژناز در غشا و دیوارۀ سلولی جلوگیری میکند و

بس ایی دارند .کارایی محلول اسید سالیسایلیک در مراحال

در نتیجه سبب حفظ سافتی میاوه و تاأخیر در رسایدن آن

قبل و بعد از برداشت در کاهش گسترش بیماریهاا [،]25

میشود [ .]22، 27اسید سالیسیلیک بهطور ماؤثری ،تانفس

اف ایش دورۀ انبارمانی و کنترل اختالتت فی یولاوییکی در

سلولی در میوه را کاهش میدهد و بهعنوان نوعی سایگنال

میوهها و سب یها مشاهده شده است [.]15

موجب القای تنفس مقاوم به سیانید در سلولهای گیاهی از

اسید سالیسیلیک نوعی ترکیاب فنلای ساالم و طبیعای

راه تحت تأثیر قرار دادن فعالیت آن یمهای اکسیداز میشود

است که کاربرد آن در زماان قبال از برداشات باهصاورت

[.]19

غیرسمی در میوه تجمع مییابد و باعث تأخیر در رسیدن و

با توجه به اینکه اسید سالیسیلیک بهعنوان نوعی ترکیب

نرم شدن میوه میشود [ .]22همچنین به دنبال تیمار با ایان

شیمیایی و سالم ،تأثیر زیادی در حفظ کیفیت میوههاا دارد،

ماده شدت نشت یونی از غشاهای سلولی بافت میوه و نیا

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاأثیر اساید سالیسایلیک در

می ان فعالیت آن یم پلیفنل اکسیداز ،PPO( 1در میاوههاای

غلظتهای مختل

تیمارشده در مقایسه با میوههای شاهد کاهش قابل تاوجهی

کیفی میوۀ زردآلو رقم ‘شاملو’ در طی دورۀ انبارداری سارد

نشان داد [ .]15همچنین قبل از برداشات پرتقاال باا اساید

بود.

بر بهباود عمار انبااری و ویژگایهاای

سالیسیلیک به طاور معنااداری سابب افا ایش کارتنوئیادها
(لیکوپن و آلفاکاروتن ،،آسکوربیک اسید ،گلوتااتیون ،فنال

 .1مواد و روشها

کل و فالونوئید کل در پوسات و گوشات میاوه طای دورۀ

 .1. 2مواد گياهی و طرح آزمایش

انبارداری شد [.]9

در این پژوهش ،میوههای زردآلو رقام ‘شااملو’ شاش روز
 2 ،1و 4

بعد از محلولپاشای باا غلظاتهاای صافر 3 ،1/5 ،و 4/5

میلیموتر روی توتفرنگی در مراحل رشد رویشای ،نماو

میلاایمااوتر اسااید سالیساایلیک (ماارک ،آلمااان ،در مرحلااۀ

میوهها و باه دنباال آن در مرحلاۀ پاس از برداشات سابب

رسیدگی فی یولوییکی براساس شاخص مجموع مواد جامد

کاهش تولید اتیلن و پوسیدگی قاارچی در میاوههاا شاد و

محلااول عصااارۀ میااوه از کلکساایون ایسااتگاه تحقیقاااتی

کیفیت میوه را نی بهبود بخشید .در این آزمایش ،تیماار باا

خلعت پوشان وابسته به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریا ،

غلظت  2میلیموتر بهترین نتیجاه را داشات ،درحاالی کاه

در تابستان  1391برداشت و به آزمایشگاه بیولویی گلدهی

تیمار میوهها باا غلظات  4میلایماوتر در مرحلاۀ پاس از

و فی یولویی رشدونمو میوۀ دانشگاه تبریا منتقال شادند.

کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظتهای مختل

میوهها در شرایط انبارداری با دمای  2درجۀ ساانتیگاراد و
1. Polyphenoloxidase
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رطوبت نسبی  90درصد به مدت سه هفته نگهداری شادند

) 9811اندازهگیری شد .بارای انادازهگیاری اسایدیتۀ قابال

و طی هر هفته نمونهبرداری انجاام گرفات و ویژگایهاای

تیتراسیون از روش تیتراسیون باا ساود  0/1نرماال اساتفاده

کیفی ارزیابی شد .آزمایش به صاورت فاکتوریال در قالاب

شااد .مجمااوع مااواد جامااد محلااول میااوه توسااط دسااتگاه

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .فااکتور اول

رفراکتااومتر دیجیتااالی )(Atago Co., Model PR-1

غلظااتهااای مختلاا

اندازهگیری شد و بهصورت درصد بیان شد.

اسااید سالیساایلیک و فاااکتور دوم

زمانهای برداشت میوه در طی دورۀ انبارداری بود.

 .4 .2. 2مقدار آسكوربيک اسيد ميوه
برای اندازهگیری مقدار آسکوربیک اساید میاوههاا از روش

 .2. 2صفات مورد ارزیابی

تیتراساایون عصااارۀ میااوه بااا 2و-6دی کلروفناال ایناادوفنل

 .1 .2. 2تعيين درصد کاهش وزن

استفاده شد و مقدار آسکوربیک اسید برحسب میلیگرم در

برای اندازهگیری تغییرات کاهش وزن ،میاوههاای هار واحاد

 100گرم وزن تر میوه محاسبه شد [:]4

آزمایشی (در گروههای سهمیوهای ،بهطور جداگانه با تارازوی
دیجیتال با دقت  0/001گرم در ابتدای آزمایش توزین و پاس

 .5. 2. 2محتوای فنل کل

از انبار کردن هر هفته یاک باار تغییارات وزنتار هار گاروه

برای اندازهگیری ترکیبات فنلی کل از روش فولین سیکالتو

سهتایی اندازهگیری شد و تغییرات م بور باهصاورت درصاد

استفاده شد [ .]21عصااره هاای میاوه باا واکنشاگر فاولین

کاهش وزن تر با استفاده از رابطۀ زیر بیان شد:

سیکالتو ترکیب شده و بعد از پنج دقیقه محلول بیکربناات

 × 100وزن میوه قبل از انبار کردن (/وزن میوه بعد از انباار

سدیم اضافه شد .مخلو حاصال باهمادت دو سااعت در

کردن  -وزن میوه قبل از انبار کردن = ،درصد کاهش وزن

دمای اتا رها شده و می ان جذب نوری آن در طول ماوج

()1

 725نانومتر اندازهگیری شد .باهمنظاور مقایساه از ترکیاب
فنلی به نام گالیک اسید بهعنوان استاندارد استفاده شاد؛ باه

 .2 .2 .2سفتی بافت ميوه

این صورت کاه از غلظاتهاای مختلا

آزمون سفتی بافت میوه با استفاده از دساتگاه پنترومترمادل

گالیاک اساید از

( 0/05تا  0/25میلیگرم در میلیلیتار ،بارای رسام نماودار

 FT 011با پروب  8میلیمتری ،بار روی ساه میاوه در هار

اسااتفاده شااد .باارای ارزیااابی مقاادار ترکیبااات فنلاای کاال

تکرار از دو سمت مقابل هم و بعد از برداشتن پوست میوه

عصاره ها ،منحنی مذکور مبنا قرار گرفات و مقادار عاددی

انجام گرفت .سفتی بافات براسااس بیشاترین نیاروی تزم

ترکیبات فنلی کل بهصورت معاادل گالیاک اساید محاسابه

برای نفوذ میله (تا محل مشخص شده ،در میوه بار حساب

شد .نتایج بهصورت میلیگرم گالیک اسید در هر میلیلیتار

پوند بر سانتیمتر مربع بیان شد.

عصاره بیان شد.

 .3. 2. 2اسيدیتۀ عصارۀ ميوه ،مقودار اسويدیتۀ قابول

 .6 .2. 2محتوای فالونوئيد کل

تيتراسيون ) (TAو مجمووع موواد جامود محلوول
)(TSS
اسیدیتۀ عصارۀ میوه با اساتفاده از  pHمتار دیجیتاالی (HI

1

محتوای فالونوئید کل با روش رنا سانجی ارزیاابی شاد
1. mg GAE/ml
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[ .]12محلااول ( 0/25میلاایلیتاار نمونااه  75 +میکرولیتاار

 .3نتایج و بحث

 0/15 + ،5%W/V( NaNO2میلیلیتر ،10% W/V( AlCl3

 .1. 3تأثير اسيد ساليسيليک بر مقدار کاهش وزن

 0/5 +میلیلیتر  NaOHیک موتر ،تهیه شد و با آب مقطار

تیمار اسید سالیسیلیک به طور معنااداری سابب حفاظ وزن

به حجم  2/5میلیلیتر رسانده شد .بعد از پنج دقیقه جاذب

میوهها طی دورۀ انبارداری شد (جدول  .،1در این آزمایش،

محلول توسط اسپکتروفتومتر در طاول ماوج  507ناانومتر

کمتاارین درصااد کاااهش وزن در میااوههااای تیمارشااده بااا

خوانده شد .برای مقایسه و بهدست آوردن منحنی استاندارد

غلظااتهااای  3و  4/5میلاایمااوتر اسااید سالیساایلیک ،و

کوئرستین در حاالل متاانول اساتفاده

بیشترین درصد کاهش وزن در میوههای شاهد مشاهده شد

از غلظتهای مختل

(شکل .،1

شااد و نتااایج بااهصااورت میکرومااول کوئرسااتین در 100
میکرولیتر عصاره 1بیان شد.

کاهش وزن بیشتر بهدلیل تنفس ،تعار و فعالیاتهاای
متابولیکی تنظیم می شود .اسید سالیسیلیک به وسیلۀ کااهش

 .3. 2تجزیۀ آماری

تولید اتیلن و تنفس از کاهش بیشتر وزن میوهها جلاوگیری

دادهها پس از نرمال شدن با استفاده از نرماف ار آماری SAS

می کند و با بستن روزنه ها سبب حداقل شدن کااهش وزن

تج یااهوتحلیاال شااد و مقایسااۀ میااانگینهااا بااا آزمااون

میوه ها می شود [ .]14،27در پژوهش حاضار ،کااهش وزن

چنددامنهای دانکن انجام گرفت .همۀ نمودارها با استفاده از

میوه های تیمارشده با اسید سالیسیلیک نسبت به میاوههاای

نرماف ار اکسل رسم شدند.

شاهد کمتر بود ،به گونهای که میاوه هاای شااهد بیشاترین
کاهش وزن را داشتند .اسید سالیسیلیک میتواناد تانفس را
از طری ممانعت از بیوسنت اتیلن کاهش دهد [.]19

جدول  .1تجزیۀ واریانس تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای كیفی میوة زردآلو رقم ‘شاملو’ در طی دورة انبارداری

منابع تغییرات

1

میانگین مربعات

درجۀ
کاهش

آزادی

وزن
0/116ns

تکرار

2

زمان

1

**

سفتی
0/103

ns

**

ویتامین
ث
0/06ns
**

TSS

pH

TA

فالونوئید

فنل کل

5/83ns

0/009ns

0/0002ns

0/212ns

0/008ns

**

**

**

**

460

4/64

1/55

62/84

1/08

اسید سالیسیلیک

3

**27/2

**11/18

**1/52

**54/80

**0/48

زمان × اسید سالیسیلیک

3

**

4/28

*

0/186

*

1/153

**

2/57

**

0/027

*

0/009

1/01

0/002

*0/134

**0/348

**0/004

**

0/004

**

0/06

**

0/0002

خطا

14

0/358

0/103

0/007

1/51

0/025

0/002

0/0038

0/0001

ضریب تغییرات

-

8/63

10/68

1/25

5/67

3/15

2/46

6/01

6/8

**  -معناداری در سطح احتمال  1درصد
*  -معناداری در سطح احتمال  5درصد و  - nsغیرمعنادار
1 . μMQ/100μE
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a
0mM
b

1.5mM
3mM

c

c
d

4.5mM
e
f

f

f
g

2

3

g

g

1

کاهش وزن()%

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

طول دوره انبارداری)(h

شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر اسید سالیسیلیک و زمان در تغییرات درصد كاهش وزن میوة زردآلو رقم ‘شاملو’

همچنین تأثیر مثبت کاربرد اسید سالیسیلیک در کااهش

 ACCاکسیداز سفتی بافت میاوه را حفاظ مایکناد [ ]13و

وزن میوه ها در طی انبارداری سرد در میاوههاای گالبای و

همچنین از طری کاهش تولید اتیلن و آنا یمهاای از باین

توتفرنگی مشاهده شده است [ .]11حفظ مقدار زیاد اسید

برندۀ دیوارۀ سلولی نظیر پلیگاتکتروناز ،سلوتز و پکتینااز

سالیسیلیک درونزاد و همچنین تأثیر اسید سالیسایلیک بار

سبب کاهش نرم شدن میاوه و حفاظ کیفیات آن مایشاود

آماس سلولی ،جلوگیری از بیوسنت یا عمل اتیلن و کااهش

[ .]20با کااربرد غلظاتهاای  2 ،1و  4میلایماوتر اساید

تنفس به همراه تأخیر در ایجاد اوج فرازگرایی در میوههاای

سالیسیلیک روی توتفرنگای مشااهده شاد کاه غلظات 2

فرازگرا ،به حفظ سفتی میاوه و جلاوگیری از کااهش وزن

میلی موتر اسید سالیسایلیک بیشاترین تاأثیر را در کااهش

میوه منجر میشود [.]5 ،19 ،22

تولید اتیلن دارد؛ ولی غلظت  4میلیموتر اسید سالیسیلیک
با ایجاد خسارت در میوه سبب اف ایش فعالیت آن یم ACC

 .2. 3تأثير اسيد ساليسيليک بر سفتی بافت ميوه

سینتاز و تولید اتیلن میشود [ .]5در این تحقی  ،غلظات 3

سفتی بافت میوه ها طی دورۀ انباارداری کااهش یافات .در

میلیموتر اسید سالیسیلیک بیشترین تأثیر را در حفظ سفتی

این آزمایش ،اف ایش غلظت تیمار اسید سالیسایلیک از 1/5

میوههای زردآلو داشت و با اف ایش آن به  4/5میلیموتر از

تا  3میلی موتر بهطور معناداری سبب حفاظ سافتی بافات

سفتی میوهها کاساته شاد .شااید کاارایی کمتار تیماار 4/5

میوهها طی دورۀ انبارداری شد .مقایسۀ میانگین دادهها نشان

میلیموتر اسید سالیسیلیک در رقم ‘شاملو’ را بتوان به ایان

داد که تیمار  3میلیموتر اسید سالیسیلیک بیشترین تأثیر را

سبب دانست که مصرف بیش از انادازۀ اساید سالیسایلیک

در حفظ سفتی بافت میوهها داشت .با اف ایش غلظت اساید

سبب ایجاد خسارت در میوه میشود و هر گونه خسارت و

سالیسیلیک از  3به  4/5میلیماوتر ،سافتی بافات میاوههاا

تنش در میوه موجب اف ایش فعالیت  ACCسینتاز و تولیاد

کاهش یافت (شکل .،2

اتیلن میشود.

اسید سالیسیلیک بهعنوان نوعی ترکیاب فنلای سااده از
طری تنظیم بیان ینهاای ماؤثر در آنا یم  ACCساینتاز و
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 .3. 3تأثير اسيد ساليسيليک بور مقودار موواد جامود

محلول در طول دورۀ انبارداری جلوگیری کرد [ .]5تیمار

محلول

میوۀ کیوی با غلظت  32میکرولیتر در لیتر متیل سالیسیالت

اسید سالیسیلیک اثر معناداری بر مجموع مواد جامد محلول

مقدار مواد جامد محلول کمی را نسبت به میوههای شاهد

زردآلو رقم ‘شاملو’ در سطح احتمال  1درصد داشت

در پایان مرحلۀ نگهداری در شرایط سرد حفظ کرد [.]2

(جدول  .،1در این تحقی  ،با اف ایش غلظت اسید

بهنظر میرسد در رقم ‘شاملو’ با اف ایش غلظت اسید

سالیسیلیک ،مقدار مجموع مواد جامد محلول میوههای

سالیسیلیک از  3به  4/5میلیموتر فعالیت آن یم ACC

تیمارشده نسبت به میوههای تیمار شاهد کاهش یافت .در

سینتاز اف ایش یافت و با اف ایش تولید اتیلن ،فعالیت آن یم

انتهای دورۀ انبارداری ،بیشترین مقدار مواد جامد محلول با

ساکاراز-فسفات سینتاز اف ایش پیدا کرد که درنتیجه سبب

 28/8درصد در میوههای تیمار شاهد ،و کمترین مقدار آن

اف ایش مجموع مواد جامد محلول شد.

با  21/3درصد در میوههای تیمارشده با غلظت 3
میلیموتر اسید سالیسیلیک ثبت شد (جدول .،2

 .4. 3تأثير اسيد ساليسيليک بر مقدار اسيدیته

در این آزمایش ،با اف ایش غلظت اسید سالیسیلیک

اثر تیمار اسید سالیسیلیک بر مقدار اسیدیتۀ میوهها معنادار

کاربردی ،مقدار مجموع مواد جامد محلول بهتدریج کاهش

بوده است (جدول  .،1اف ایش غلظت اسید سالیسیلیک

یافت .مواد جامد محلول و قندهای محلول ممکن است در

سبب کاهش مقدار اسیدیته و اف ایش مدت انبارداری سبب

طول مرحلۀ رسیدن میوه بهدلیل عملکرد آن یم ساکاراز-

اف ایش مقدار اسیدیتۀ عصاره میوهها شد ،بهطوری که در

فسفات سینتاز ( ،SPSبهعنوان آن یمی مهم در بیوسنت

انتهای دورۀ انبارداری میوههای شاهد بیشترین و میوههای

قندها اف ایش یابد [ .]10متیل سالیسیالت در نتیجۀ کاهش

تیمارشده با غلظت  3میلیموتر اسید سالیسیلیک کمترین

فعالیت آن یم ساکاراز -فسفات سینتاز تولید اتیلن را کاهش

اسیدیته را داشتند (جدول .،2

میدهد و سبب کاهش سنت

قند میشود [ .]2در

توتفرنگی تیمار اسید سالیسیلیک از اف ایش مواد جامد
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دورۀ انبارداری
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حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشاندهندۀ اختالف معناداری در سطح احتمال  1درصد توسط آزمون دانکن است.

اسیدیتۀ کم میوههای تیمارشده با اساید سالیسایلیک را هام

 .5. 3تأثير اسيد ساليسيليک بر مقدار اسويدیتۀ قابول

میتوان به تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک در فرایناد تانفس و

تيتراسيون

حفظ اسیدهای آلی نسابت داد .افا ایش اسایدیته در طاول

نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار باا اساید سالیسایلیک

مدت انبارمانی و رسیدن به دلیال شکساته شادن و تج یاۀ

سبب اف ایش مقدار اسیدیتۀ قابل تیتراسیون در زردآلو رقام

اسیدهای آلی در فرایند تنفس است [ .]8بهنظر میرساد در

‘شاملو’ شد ،بهطوری که اختالف معناداری بین میاوه هاای

رقم ‘شاملو’ با اف ایش غلظت اسید سالیسیلیک از  3به 4/5

تیمارشده با اسید سالیسایلیک و شااهد در مقادار اسایدیته

میلیموتر تولید اتیلن اف ایش مییابد ،در نتیجاه اسایدهای

قابال تیتراسایون مشااهده شاد .در طای دورۀ انبااارداری و

آلی بهعناوان سوبساترای تنفسای بیشاتر در فرایناد تانفس

همچنین انتهای آن بیشترین مقدار اسیدیته مربو به غلظت

مصرف میشود و مقدار اسیدیتۀ قابل تیتراسایون را نسابت

 3میلاایمااوتر اسااید سالیساایلیک و کمتاارین مقاادار آن در

به غلظت  3میلیموتر کاهش میدهد که در نتیجه اسایدیته

میوههای تیمار شاهد مشاهده شد (شکل .،3

اف ایش مییابد.
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شکل  .3مقایسۀ میانگین اثر اسید سالیسیلیک و زمان در تغییرات مقدار اسیدیتۀ قابل تیتراسیون میوة زردآلو رقم ‘شاملو’

در میوههای شاهد مشاهده شد (جدول .،2

نقش اسید سالیسیلیک در باه تاأخیر اناداختن رسایدن
میوه و کاهش تولید اتیلن و سرعت تنفسی به اثبات رسیده

محتوای آسکوربیک اسید میوهها و سب یجات میتواناد

است ،بنابراین سبب حفظ اسیدیتۀ قابل تیتراسیون میشاود

تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تفاوت ینوتیپی ،شرایط

[ .]19بهنظر میرسد در رقم ‘شاملو’ با اف ایش غلظت اسید

آبوهوایی قبل از برداشت ،روشهای تربیت ،بلوغ و زمان

سالیسیلیک از  3باه  4/5میلایماوتر فعالیات آنا یم ACC

برداشت و روشهای پس از برداشت قرار گیرد؛ همچناین

سینتاز اف ایش پیدا میکند و با اف ایش تولید اتایلن ،تانفس

در بین ویتامینها ،آساکوربیک اساید کمتارین پایاداری را

میوه را اف ایش میدهد ،در نتیجه اسایدهای آلای باهعناوان

دارد و به آسانی در طی فرایند ذخیرهسازی تخریب میشود

سوبسترای تنفسی در فرایند تنفس مصرف میشود و مقدار

و به دلیل اکسیداسیون ،خیلی حساس به تج یاه اسات [.]3

اسیدیتۀ قابل تیتراسیون را نسبت به غلظات  3میلایماوتر

اسید سالیسایلیک ،آنا یم پراکسایداز آساکوربات را فعاال

کاااهش ماایدهااد .میااوههااای ساایب تیمارشااده بااا اسااید

میکند و از این طری  ،سبب اف ایش فعالیت آنتیاکسایدانی

سالیسیلیک در مقدار اسیدیتۀ قابل تیتراسیون در تماام دورۀ

و مقدار آسکوربیک اسید در میوه ها می شاود [ .]7افا ایش

انبارداری اف ایش داشتند [ .]8اساید سالیسایلیک از طریا

توانااایی آنتاایاکساایدانی و قاادرت ضاادتنش در گیاهااان و

کاهش تنفس سبب تأخیر رسیدگی و حفظ اسایدهای آلای

میوه ها توسط اسید سالیسیلیک القا می شود کاه از تخریاب

در میوۀ موز طی دورۀ نگهداری شد [.]22

آسااکوربیک اسااید جلااوگیری ماایکنااد [ .]26بااا کاااربرد
غلظتهای (صفر 1/5 ،1 ،و  2میلیموتر ،اسید سالیسیلیک

 .6. 3تأثير اسيد ساليسيليک بر مقدار آسكوربيک اسيد

روی میوۀ هلو رقم ‘فلورداکین ’ مشاهده شاده اسات کاه

مقادار آسااکوربیک اساید در طاای دورۀ نگهاداری کاااهش

کاربرد غلظت  2میلی موتر اسید سالیسیلیک تأثیر معناداری

مییابد .نتایج مقایسۀ میانگین داده هاا نشاان داد کاه تیماار

در حفظ مقدار ویتامین ث در مقایسه با تیماار شااهد طای

میوهها با اسید سالیسیلیک از کاهش مقدار آسکوربیک اسید

دورۀ انبااارداری داشاات ،ولاای سااایر غلظااتهااای اسااید

طی دورۀ انبارداری جلوگیری کرد ،بهطوری کاه در انتهاای

سالیسیلیک از لحاظ ویتامین ث با میوههای شااهد تفااوت

دورۀ انبارداری بیشترین مقدار آسکوربیک اسید مرباو باه

معناداری ایجاد نکردند [.]24

تیمار  4/5میلیموتر اسید سالیسیلیک ،و کمترین مقادار آن
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 .7 .1تأثير اسيد ساليسيليک بر مقدار فنل کل

 .8. 3تأثير اسيد ساليسيليک بر مقدار فالونوئيد کل

با اف ایش غلظت اسید سالیسیلیک مقدار فنال نیا افا ایش

نتایج مقایسۀ میانگین داده ها نشان داد که مقادیر فالونوئیاد

یافت ،ولی با اف ایش مدت نگهداری مقدار آن کاهش نشان

کل در میوه های تیمارشده با اساید سالیسایلیک نسابت باه

داد ،بهطوری که کمترین مقدار فنال در روز  21انباارداری

میوه های شاهد اف ایش پیدا کرد .با افا ایش غلظات اساید

در میااوههااای شاااهد و بیشااترین مقاادار آن در می اوههااای

سالیسیلیک تا مقادار  3میلایماوتر مقادار فالونوئیاد نیا

تیمارشده با غلظت  4/5میلای ماوتر اساید سالیسایلیک در

اف ایش پیدا کرد ،ولی با اف ایش غلظات اساید سالیسایلیک

ابتدای دورۀ انبارداری بود (جدول .،2

محلولپاشیشده به  4/5میلیماوتر مقادار فالونوئیاد کال
نسبت به غلظت  3میلیموتر کاهش نشان داد (شکل .،4

ترکیبات فنلی انتشار وسیعی در گیاهان دارند و فعالیت
بیولوییااک متنااوع ایاان ترکیبااات از جملااه خاصاایت

مقدار فالونوئید در میوه های نارس بیشتر از میاوههاای

آنتیاکسیدانی ،آنتیمیکروبی و ضدالتهاب بودن آنها گ ارش

کامالً رسیده است [ .]17ازآنجا که اثر اسید سالیسایلیک در

شد [ .]19ترکیبات فنلی با داشتن خاصیت آنتیاکسیدانی و

به تأخیر انداختن رسیدگی میاوه باه اثباات رسایده اسات،

آنتیرادیکالی میتوانند تأثیر مهمی در نگهداری محصوتت

میتوان بیشتر بودن مقدار فالونوئیاد کال را در میاوههاای

غذایی و حفظ سالمت انسان داشته باشند .در این آزماایش

تیمارشده توسط اسید سالیسیلیک در این آزماایش باه ایان

با اف ایش غلظت اسید سالیسیلیک مقدار فنال نیا افا ایش

فرایند نسبت داد .در واقع ،اسید سالیسیلیک بهعنوان جا ء

یافت .اسید سالیسیلیک نوعی ترکیب تحریککننادۀ تولیاد

پیامرسان مهمی در فعالسازی پاسخهای اختصاصی دفاعی

ترکیبات فنلی در گیاهان است و با تأثیر بر آن یمهای ماؤثر

گیاه بهشمار میرود .پاسخهای دفاعی گیاه سابب بیوسانت و

در تولید ترکیبات فنلی سبب اف ایش تولیاد آنهاا مایشاود

تجمع انواع ترکیبهای ثانویه گیاهی میشاود ،ازایانرو القاا،

[ .]6بهطور کلی ،محتاوای فنال کال طای رشادونمو میاوه

راهکاری مؤثر برای اف ایش تولید متابولیتهاای ثانویاه نظیار

کاهش مییابد که به کاهش تلخی و گسی منجار مایشاود

آلکالوئیادها ،ترپنوئیادها ،فالونوئیادها ،ترکیباات فنولیاک و

[ .]18شاید علت کاهش ترکیبات فنلای سایب طای زماان

فیتوالکسینها بهشامار مایرود [ .]16افا ایش معنااداری در

نگهااداری ،شاارکت ایاان ترکیبااات در متابولیساام یااا تااأثیر

مقدار فالونوئید در کشت درونشیشهای شیرینبیان با کاربرد

واکنشهای آن یمی و غیرآن یمی طی انبارداری باشد [.]23

غلظت دو میلیموتر اسید سالیسیلیک مشاهده شد [.]1
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Postharvest salicylic acid treatment on ethylene
production, fungal decay and overall quality of
selva strawberry fruit. Food Chemistry. 105:
449-453.
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 آساکوربیک، اسایدیتۀ قابال تیتراسایون، سفتی بافات،میوه
 مقدار فنل و فالونوئید کال کااهش معنااداری نشاان،اسید

6. Chen JY, Wen PF, Kong WF, Pan QH, Zhan JC,
Li JM, Wan SB and Huang WD (2006) Effect of
salicylic acid on phenylpropanoids and
phenylalanine ammonia-lyase in harvested grape
berries. Postharvest Biology and Technology.
40: 64-72.
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thermo tolerance in mustard seedlings. Plant
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