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بررسی اثر اسید سالیسیلیك در افزایش عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت
انگور رقم سلطانی
حنیفه سیدحاجیزاده ،*1وحید صدقیه 2و فهیمه قلیزاده وکیلکندی

2

 -6دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه
 -2دانشجویان کارشناسیارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه
(تاریخ دریافت -6931/7/26 :تاریخ پذیرش)6931/63/93 :

چکیده
با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای مصرف تازهخوری انگور ،وجود محدودیتهایی در خصوص نگهداری و انبارمانی،
موجب کاهش عمر انباری و قفسهای محصول میشود .اسید سالیسیلیك در برطرف کردن اثرات سوء تنشهای زنده و یا
غیر زنده مثل دمای پایین نیز نقش مهمی دارد .به منظور بررسی اثر تیمار اسید سالیسیلیك در حفظ کیفیت انگور رقم
سلطانی؛ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با غلظتهای  2 ،6 ،3و  4میلیموالر سالیسیلیك اسید ،شستشو با
آب مقطر و بدون شستشو (شاهد) در  9تکرار انجام گرفت .انگورها به مدت شش هفته در سردخانه با رطوبت نسبی 33
درصد و دمای  6درجه سانتیگراد نگهداری شدند و نمونه برداری بصورت هفتگی انجام گرفت .نتایج حاصل نشان داد که
اسید سالیسیلیك موجب کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوهها میشود .همچنین تیمار اسید سالیسیلیك موجب
افزایش پرولین ،کربوهیدرات کل ،فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز و کاهش میزان  H2O2میشود .بیشترین مقدار
کاروتنوئید کل مربوط به تیمار اسید سالیسیلیك  4میلیموالر در هفته دوم بود .اما با توجه به نتایج به دست آمده از این
پژوهش میتوان تیمار اسید سالیسیلیك  2میلیموالر را به عنوان یك تیمار مناسب جهت افزایش عمر انبارمانی انگور
سلطانی پیشنهاد کرد.
کلمات کلیدی ،Vitis vinifera :آنزیم های آنتی اکسیدانی ،کیفیت خوراکی ،کاروتنوئید

* نویسنده مسئول

Email: hajizade@maragheh.ac.ir
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مذکور برای سالمتی انسان خطرناك بوده و باعث ایجاد

مقدمه
انگور گیاهی باالرونده ،دارای ساقهی چوبی ،خزاندار

صدمه به میوهها و سبزیهای تازه شده و باعث بروز

و آفتاب دوست میباشد و منشاء آن قفقاز و آسیای

عالیم سمیت (از قبیل سفیدشدگی حبهها و قهوهای

صغیر است .همه انگورهای خوراکی به جنس ویتیس

شدن دم خوشهها) میگردد ،باید به دنبال روشهای

( )Vitisاز خانواده مو تعلق دارند که مهمترین و تنها

جایگزین ولی در عین حال مؤثر در جهت افزایش زمان

جنسی است که میوه آن خوراکی بوده و دارای  13گونه

ماندگاری این محصول بود (باتیستا 9و همکاران.)2331 ،

و  63333رقم نام گذاری شده است (اینست و درات،6

مطالعات اخیر نشان داده که اسید سالیسیلیك میتواند

 .)6376ارزش انگور به دلیل تولید فرآوردههای متنوع

بهعنوان یکی از ترکیبات مفید برای افزایش زمان

بسیار باال است و از این نظر نقش مهمی در اقتصاد

ماندگاری و جایگزین مناسب برای مواد قارچکش بهکار

کشورهای تولید کننده آن ایفا میکند .کشور ایران از

رود (وانگ 4و همکاران .)2331 ،اسید سالیسیلیك یك

نظر تولید انگور در دنیا جایگاه مهمی داشته و در رتبه

ترکیب فنلی است که به طور طبیعی در گیاهان سنتز

نهم قرار گرفته است (فائو .)2361 ،2انگور یك میوه

میشود (راسکین .)6332،6گزارشهای فراوانی مبنی بر

بسیار مهم در ایران به شمار میرود و نگهداری آن به

نقش اسید سالیسیلیك بر کاهش اثرات ناشی از تنش

دلیل داشتن طبیعت بسیار فسادپذیر ،مشکل میباشد.

های زیستی و غیرزیستی از جمله سرمازدگی وجود دارد

یکی از مشکالت نگهداری انگور آسیبپذیری آن در برابر

(وانگ و همکاران .)2331 ،اسید سالیسیلیك ضمن

آلودگی قارچی و کاهش محتوی نسبی آب آن در طی

افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها سبب کاهش سمیت

دوره انبارداری میباشد .از جمله راهکارهای مناسب برای

رادیکالهای آزاد میشود که بر اثر خسارت سرمازدگی

حفظ کیفیت میوهها ،ذخیره آنها در دمای پایین است

تجمع یافتهاند و به این طریق خسارت ناشی از تنش

ولی در کنار سرمادهی افزودن مواد شیمیایی محافظت

سرمایی را کاهش میدهند .اسید سالیسیلیك بهعنوان

کننده ضروری به نظر میرسد .در گذشته برای افزایش

یك مولکول سیگنال درونی ،نقش بسیار مهمی در رشد

زمان ماندگاری این محصول به طور عمده از دیاکسید

و نمو گیاهان و پاسخ به تنشهای محیطی بازی میکند

سولفور استفاده میشد ،اما از آنجا که بقایای ترکیب
3. Bautista
4. Wang
5. Raskin

1. Einset and Dratt
2. FAO
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(اصغری و سلیمانی اقدم .)2363 ،6اسید سالیسیلیك از

انگور رقم سلطانی در ساعات اولیه صبح از تاکستانی

طریق سازوکارهای شیمیایی و بیوشیمیایی مختلفی

سنتی با روش هدایت خزنده در شهرستان مراغه که

باعث حفظ کیفیت و افزایش مقاومت محصوالت باغبانی

منطقهای کوهستانی بوده و با  6477متر ارتفاع از سطح

در برابر سرمازدگی میشود ،از جمله :افزایش بیان ژن

دریا ،دارای میانگین دمای ساالنه  62/6درجه سلسیوس

اکسیداز جایگزین2به عنوان یك آنزیم آنتیاکسیدان در

و میانگین بارش ساالنه  922/4میلیمتر میباشد،

میوه گوجهفرنگی (فابرو 9و همکاران ،)2334،افزایش

برداشت شدند .خوشههای انگور با توجه به رنگ پوست و

فعالیت آنزیمهای آسکورباتپراکسیداز و گلوتاتیون

درجه بریکس حبهها ،در مناسبترین مرحله رسیدگی

ردوکتاز و افزایش نسبت آسکوربات به دهیدروآسکوربات

( زمان برداشت با توجه به تقویم فصلی و زمانیکه حبهها

و گلوتاتیون احیا شده به اکسید شده در میوه هلو (وانگ

دارای درجه بریکس باالی  ٪68بودند) برداشت شدند.

و همکاران ،)2331 ،کاهش فعالیت آنزیم فنیل آالنین

پس از برداشت اقدام به تیمار انگورها بهصورت بدون

آمونیالیاز در میوه انار (سیاری 4و همکاران )2333 ،و

شستشو ،غوطهوری در آب مقطر (دمای اتاق) و

افزایش بیان پروتئینهای شوك حرارتی در میوه گوجه-

غوطهوری در اسید سالیسیلیك با غلظتهای  2 ،6 ،3و

فرنگی (دینگ 6و همکاران )2332 ،و میوه هلو (وانگ و

 4میلیموالر به مدت  6دقیقه گردید .سپس هر یك از

همکاران .)2331 ،در این تحقیق سعی شده با استفاده از

خوشه ها در داخل ظروف یکبار مصرف درب دار به

تیمار اسید سالیسیلیك کیفیت انگور رقم سلطانی در

سردخانه منتقل شده و در دمای  6درجه سانتیگراد و

طی انبارمانی حفظ شده و امکان عرضه خارج از فصل

رطوبت نسبی  33درصد قرار گرفتند .آزمایش به صورت

این محصول فراهم گردد.

فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد.
فاکتورهای این آزمایش شامل تیمار اسید سالیسیلیك و
زمان انبارمانی بود .نمونهبرداری از میوهها به صورت

مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه و سردخانه گروه علوم و

هفتگی و در طی  1هفته انجام شد .در آخرین هفته

مهندسی باغبانی دانشگاه مراغه انجام شد .خوشههای

آزمایش ،میوهها به مدت سه روز در دمای معمولی اتاق
( 24-26درجه سانتیگراد) قرار گرفتند تا اثر سرمازدگی

1. Asghari and Soleimani Aghdam
2. Alternative oxidase
3. Fabro
4. Sayyari
5. Ding

در کل دوره ارزیابی گردد.
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برای اندازهگیری پرولین میزان  2میلیلیتر از عصاره

اندازهگیری صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

اتانولی 4 ،میلیلیتر آب دیونیزه 2/6 ،میلیلیتر ترکیب

آسیب سرمازدگی
میزان آسیب سرمازدگی بهصورت ظاهری در هفته

محلول نینهیدرین  2/6 +میلیلیتر اسید استیك

آخر آزمایش و بدین صورت که میوهها در هفته ششم

گالیسیال  33درصد را با هم ترکیب کرده و به مدت 46

آزمایش از سردخانه به دمای  24-26درجه سانتیگراد

دقیقه در بنماری  633درجه سانتیگراد قرار دادیم و در

منتقل شدند و به مدت  9روز در این دما قرار گرفتند.

نهایت جذب در  666نانومتر قرائت شد (ایریگوئن 2و

آسیب سرمازدگی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد

همکاران.)6332 ،

(دینگ و همکاران:) 2332،

کربوهیدرات کل
برای اندازهگیری کربوهیدرات کل میزان 633

تعداد (×)سطح سرمازدگی([∑=)(%شاخص آسیب سرمازدگی
)×4]×633تعداد میوههای آزمایش([)]/میوههای سرمازده

میکرولیتر از عصاره اتانولی به  9میلیلیتر محلول آنترون

سنجش صفاتی از جمله مواد جامد محلول کل

تهیه شده اضافه گردید .محلول تهیه شده ورتکس

( ،)TSSاسیدیته قابل تیتراسیون ( ،)TAدرصد کاهش

گردیده و  63دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفت و

وزن و  pHمیوه توسط روشهای ارائه شده مستوفی و

پس از خنك شدن محلولها میزان جذب آنها در طول

نجفی ( )6984صورت گرفت.

موج  126نانومتر قرائت گردید (ایریگوئن و همکاران،

کاروتنوئید کل

.)6332

برای سنجش میزان کارتنوئید کل نیم گرم حبه

مالون دیآلدئید

انگور با استفاده از نیتروژن مایع به خوبی خرد شده،

در این روش میزان جذب نمونهها در طول موجهای

سپس  23میلیلیتر استون  %83به نمونهها اضافه و در

 692و  133نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  1333دور در دقیقه به

(مدل  )UNIC V-2100قرائت گردید و میزان پراکسید

مدت  63دقیقه قرار داده شد .سپس مقدار جذب

شدن لیپیدها از اختالف بین طول موجهای جذبی در

نمونهها در طول موجهای  473برای کارتنوئید کل قرائت

ضریب خاموشی 666 -6میلیموالر بهدست آمد (استوارت

گردید (آرنون. )6317 ،6

و باولی.)6383 ،9

پرولین
2. Irrigoyen
3. Stewart and Bewley

1. Arnone
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 6333میکرولیتر یدیدپتاسیم و  633میکرولیتر بافر-

گایاکول پراکسیداز
مقدار 6333میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم 633

فسفات به همراه  633میکرولیتر روشناور به کووتهای

میلیموالر با  263 ،pH =7میکرولیتر 3/6 EDTA

یكبار مصرف منتقل شد و میزان جذب آنها در طول

میلیموالر 6333 ،میکرولیتر گایاکول  6میلیموالر و

موج  933نانومتر قرائت گردید (سرگیو 9و همکاران،

 6333میکرولیتر پراکسیدهیدروژن  66میلیموالر و در

.)6337

نهایت  63میکرولیتر از محلول آنزیمی استخراجی تهیه

آنالیز آماری دادهها

شده و نهایتاً میزان جذب آن در طول موج  473نانومتر

آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً

قرائت شد .واکنش به مدت یك دقیقه ادامه یافت و عدد

تصادفی با سه تکرار انجام شد .دادههای به دست آمده به

حاصل از اسپکتروفتومتر بعد از  13ثانیه دوباره قرائت

وسیله نرم افزار  SASو آزمون چند دامنهای دانکن به

شد (ماهلی و چانس.)6364 ،6

منظور مقایسه میانگین تیمارها مورد تجزیه و تحلیل

پروتئین کل

قرار گرفتند .نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelرسم
گردید.

کمپلکس واکنشی شامل  633میکرولیتر از محلول
آنزیمی استخراجی 233 ،میکرولیتر محلول برادفورد و
 733میکرولیتر آب مقطر تهیه شد و جذب آن در طول

نتایج و بحث

موج  636نانومتر قرائت گردید و میزان پروتئین نمونهها

شاخص سرمازدگی

از روی منحنی استاندارد حاصل از آلبومین سرم گاوی به

نتایج نشان داد که تیمارهای مورد مطالعه سبب

دست آمد (برادفورد.)6373 ،2

کاهش معنیدار سرمازدگی در مقایسه با تیمار بدون

پراکسید هیدروژن ()H2O2

شستشو (شاهد) شدند (شکل  .)6شایان ذکر است که

در این روش  3/2گرم بافت میوه با  6/8میلیلیتر

کمترین میزان سرمازدگی در تیمار  2میلیموالر اسید

 TCAهمگن گردید .نمونهها به مدت  66دقیقه در

سالیسیلیك در مقایسه با شاهد بهدست آمد .نتایج ما با

دمای  63درجه سانتیگراد با دور  62333سانتریفیوژ

یافتههای ابراهیمزاده و همکاران ( )6936در نارنگی کینو

شدند (مدل  .)MK 2216برای قرائت نمونهها مقدار

مطابقت دارد .با توجه به نتایج بدست آمده میزان
سرمازدگی در میوههای شسته شده نسبت به میوههای

1. Maehly and Chance
2. Bradford

3. Sergive
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شکل  -6تاثیر تیمارهای مختلف بر آسیب سرمازدگی انگور رقم سلطانی .حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 6
درصد اختالف معنیدار ندارند.

بدون شستشو به مراتب کمتر می باشد .دلیل احتمالی

اسیدهای آلی در فرآیند تنفس میباشد (عزیزییگانه 2و

این موضوع را میتوان در نقش شستشو بعنوان پیش

همکاران.)2369 ،

سرد کردن 6دانست .در واقع با شستشو دمای مزرعه از

میزان اسیدیته قابل تیتراسیون ()TA

میوه گرفته شده و تقریباً نزدیك به دمای سردخانه شده

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که تغییرات اسیدیته

و بدین ترتیب موجب کاهش سرمازدگی در میوههای

در زمانهای مختلف در طی انبارمانی از الگوی ثابتی

شسته شده میشود .در واقع تیمارهای حاوی اسید

پیروی نمیکند اما در مجموع میزان آن در پایان دوره

سالیسیلیك تفاوت معنیداری با همدیگر نداشتند اما در

انبارمانی کاهش یافت (شکل  .)9احتماالً استفاده از اسید

مقایسه با آب مقطر (شاهد) بهتر عمل کرده بودند.

سالیسیلیك میتواند به دلیل کاهش میزان تنفس و

میزان pH

تولید اتیلن منجر به کاهش استفاده از اسیدهای آلی به

در طی مدت انبارمانی کمترین میزان  pHمربوط به

عنوان سوبسترای تنفسی شود .بررسیها نشان میدهد

هفته سوم بود ولی در کل روند نزولی را در طی شش

که استفاده از اسید سالیسیلیك میزان تنفس را در

هفته نشان داد (شکل  .)2بررسی اثر تیمارها بر میزان

بافتهای موز و هلو کاهش میدهد و باعث حفظ

 pHنشان داد که میوههای شاهد دارای  pHکمتری

اسیدهای آلی نسبت به میوههای شاهد میشود

نسبت به سایر

(سیراستاوا و دیودی.)2333 ،9

تیمارها بودند pH .عصاره میوهها در

طول دوره انبارمانی به میزان جزئی افزایش یافت که این
افزایش احتماالً به واسطه شکسته شدن و تجزیه
2. Azizi Yeganeh
3. Srivastava and Dwivedi

1. Precooling
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شکل  -2اثر متقابل زمان و تیمارهای مختلف مورد استفاده بر
میزان  pHانگور رقم سلطانی طی مدت انبارداری

شکل  -9اثر متقابل زمان و تیمارهای مختلف مورد استفاده بر میزان
اسیدیته قابل تیتراسیون انگور رقم سلطانی طی مدت انبارداری

میزان مالون دیآلدئید در طی هفتههای سوم ،چهارم و

میزان مواد جامد محلول ()TSS
میزان مواد جامد محلول حبههای انگور در طول

پنجم میتوان نتیجه گرفت که میزان تنش وارده کمتر

مدت انبارمانی ثابت بود و تنها کاهشی در مقدار آن در

بوده و متعاقب آن متابولیسم نیز کم شد که موجب

هفته سوم مشاهده شد که البته با هفته اول تفاوت

کمتر مصرف شدن ذخایر و در نتیجه ثابت ماندن مواد

معنیداری نداشت .در کل میتوان چنین اظهار داشت

جامد محلول در سطح اولیه شده است.

که میزان مواد جامد محلول در طول مدت نگهداری در

میزان کاهش وزن

سطح اولیه آن حفظ شد (شکل  )4که با نتایج

با توجه به نتایج مقایسه میانگین ،بیشترین کاهش

ابراهیمزاده و همکاران ( )6936در نارنگی کینو و

وزن مربوط به تیمار شستشو با آب مقطر در هفته ششم

عزیزییگانه و همکاران ( )2369در انگور رقم بیدانه

بود و از بین تیمارهای اسید سالیسیلیك تیمار  4میلی

سفید مطابقت دارد .در بررسی اثر تیمارهای مورد

موالر در طول شش هفته کمترین کاهش وزن را نشان

استفاده بر مواد جامد محلول مشاهده شد که تمام

داد (شکل  .)6یافتههای ما با نتایج عزیزی یگانه و

تیمارهای شستشو چه با آب مقطر و چه با اسید

همکاران ( ،)2369گارسیا 6و همکاران ( )6336و

سالیسیلیك میزان مواد جامد محلول باالتری نسبت به
میوههای شسته نشده داشتند .با توجه به ثابت بودن
1. Garcia
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3
2

درصد کاهش وزن

4
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شکل  -6تأثیر تیمارهای مختلف مورد استفاده بر تغییرات کاهش
وزن انگور رقم سلطانی در طی مدت انبارداری

شکل  .-4اثر متقابل زمان و تیمارهای مختلف مورد استفاده بر
میزان مواد جامد محلول انگور رقم سلطانی در طی مدت انبارداری

شفیعی 6و همکاران ( ،)2363هان 2و همکاران ()2339

میزان کاروتنوئید کل

مطابقت دارد .از آن جایی که دما نزدیك صفر درجه

نتایج نشان داد که بیشترین مقدار کارتنوئید کل

سانتیگراد است ،احتماالً اسید سالیسیلیك توانسته

مربوط به تیمار بدون شستشو در هفته دوم بوده و از بین

میزان آسیب به ساختار را کاهش دهد و یا حتی پوشش

غلظتهای اسید سالیسیلیك هم بیشترین مقدار

کوتیکولی و مومی انگور را تغییر دهد .بررسی در طول

کاروتنوئید کل مربوط به تیمار اسید سالیسیلیك 4

مدت انبارمانی نشان میدهد که تیمار اسید سالیسیلیك

میلیموالر در هفته دوم بوده است .از هفته دوم به بعد

نسبت به تیمارهای بدون شستشو و شستشو با آب مقطر

تغییرات کاروتنوئید کل در تمام تیمارها ثابت بود (شکل

توانسته کاهش وزن میوهها را تا حدودی کنترل نماید

 .)1نتایج ما با یافتههای واسیم 4و همکاران ( )2366در

که به نظر میرسد این موضوع ناشی از کاهش تنفس

گریپ فروت مطابقت دارد .چنین به نظر میرسد که

میوه توسط اسید سالیسیلیك و به دنبال آن کاهش

اسید سالیسیلیك نقش مستقیم در سنتز کاروتنوئیدها و

سوخت و ساز و در نتیجه کنترل کاهش وزن باشد

یا جلوگیری از تخریب آنها داشته ،بطوریکه بیشترین

(زینگ و زانگ.)2334 ،9

مقدار کاروتنوئید در بیشترین غلظت تیمار اسید
سالیسیلیك بدست آمده است .نتایج حاصل از تجزیه
1. Shafiee
2. Han
3. Zheng and Zhang.

4. Waseem
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زمان انبارداری (هفته)
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شکل  -1تأثیر تیمارهای مختلف مورد استفاده بر تغییرات کاروتنوئید کل انگور رقم سلطانی در طی مدت انبارداری

واریانس بیانگر معنیدار شدن اثر تیمار و زمان به ترتیب

شده در سلولهای گیاهی در شرایط مطلوب و تنشهای

در سطوح احتمال  6و  6درصد بود.

محیطی بهوسیله آنزیمهای آنتیاکسیدان از جمله

گایاکول پراکسیداز )(GPX

پراکسیدازها ،کاتاالز و سوپر اکسیددیسموتاز جمعآوری و

بررسی تغییرات گایاکول پراکسیداز ) (GPXدر

به آب تبدیل میشوند .تجمع ROSها در سلولهای

نمونههای نگهداری شده در سردخانه در هفتههای

گیاهی سبب بروز تنش اکسیداتیو میگردد که برای

مختلف نشان داد که فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز تا

مقابله با آن میزان فعالیت مکانیسمهای دفاعی بیشتر

هفته چهارم بهطور معنیداری کاهش یافت اما در

شده و با حفظ تعادل بین تولید ROSها و جمعآوری

هفتههای پنجم و ششم فعالیت این آنزیم مجدداً روند

آنها ،از تنش اکسیداتیو و آسیب به مولکولهای زیستی

صعودی نشان داد (شکل  -1الف) .تارین 6و همکاران در

ممانعت میشود .اما همواره الگوی رفتاری سلول در

هلو ( )2362نیز نتایج مشابهی گزارش نمودهاند.

مقابل تنشهای محیطی تابع دریافت پیامهایی است که

تیمارهای شستشو با آب مقطر و اسید سالیسیلیك  6و

منجر به افزایش یا کاهش مسیرهای مختلف میگردد.

 2میلیموالر سبب کاهش معنیدار در فعالیت آنزیم

اسید سالیسیلیك و جاسمونیك اسید از جمله ترکیباتی

گایاکول پراکسیداز در مقایسه با تیمار بدون شستشو

هستند که نقش پیامرسانی برعهده داشته و نقش مهمی

شدند (شکل  -7ب) .به نظر میرسد بهدلیل باال بودن

در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی ایفا میکنند (آرفان

تنش وارده به شاهد فعالیت این آنزیم در مقایسه با بقیه

و همکاران.)2336 ،

تیمارها بیشتر میباشد .میزان انواع اکسیژن فعال تولید

میزان پراکسید هیدروژن ()H2O2

1. Tareen

2

2. Arfan
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در پایان دوره انبارمانی (هفته ششم) کمترین میزان

بیشترین مقدار تولید  H2O2بودند که با بیشتر بودن

تولید  H2O2مربوط به انگورهای تیمار شده با مقادیر 2

تنش وارده ارتباط دارد .در مطالعه صفت سرمازدگی این

و  4میلیموالر اسید سالیسیلیك بود و بیشترین میزان

موضوع به وضوح دیده شد .کاهش دمای محیط سبب

تولید مربوط به انگور شاهد ،تیمار آب مقطر و اسید

افت فرآیندهای حیاتی سلول نظیر تنفس و دیگر

سالیسیلیك  6میلیموالر بود (شکل  .)8از طرف دیگر در

مسیرهای متابولیسمی خواهد شد که در پی آن تولید

بین همه تیمارها ،انگورهای شسته نشده (شاهد) دارای

انواع اکسیژن فعال در میتوکندری ،پراکسیزوم و سایر

زمان انبارداری (هفته)

شکل .-7تأثیر زمان (الف) و تیمارهای مختلف مورد استفاده (ب) بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در طی مدت انبارداری
انگور رقم سلطانی .حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  6درصد اختالف معنیدار ندارند.

6
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2
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شکل  .-8تأثیر تیمارهای مختلف مورد استفاده بر تغییرات پراکسید هیدروژن انگور رقم سلطانی طی مدت انبارداری
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اندامكهای سلولی پایین میآید .اندامكهای یادشده از

بدون شستشو (شاهد) میزان  MDAدر بقیه تیمارها

مهمترین محلهای تولید انواع ROSها در سلولهای

تفاوت معنیداری وجود نداشت و ثابت بود (شکل -3ب).

بیولوژیك به شمار میآیند.

از دالیل ثابت بودن  MDAدر تیمارهای اسید

میزان مالون دیآلدئید ()MDA

سالیسیلیك میتوان به عدم تجمع  H2O2اشاره کرد.
پراکسید هیدروژن ترکیب سمی برای سلولهای

با توجه به نتایج مقایسه میانگین ،به استثنای تیمار
الف

ب

مدت انبارداری (هفته)

شکل  -3تأثیر زمان (الف) و تیمارهای مختلف مورد استفاده (ب) بر میزان مالوندیآلدئید در طی مدت انبارداری انگور رقم
سلطانی .حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  6درصد اختالف معنیدار ندارند.

گیاهی بوده و از جمله اثرات منفی آن آسیب به غشاهای

آسیب غشایی به منظور اندازهگیری غیرمستقیم انسجام

بیولوژیك و تجمع  MDAاست .با توجه به اینکه اسید

غشای سلولی مورد توجه قرار گرفته است ،نشت یونی و

سالیسیلیك توانسته میزان  H2O2را کاهش دهد در

میزان مالون دیآلدئید است که میتوانند کاهش انسجام

نتیجه  GPXافزایش نیافته و بر این اساس  MDAدر

غشای سلولی و وقوع سرمازدگی را در محصوالت باغی

همهی تیمارهای اسید سالیسیلیك ثابت بوده است.

نشان دهند (شانگ 6و همکاران .)2366 ،در تنش

سلیمانی اقدم و همکاران ( )6939نیز عدم افزایش

سرمازدگی

دنبال

 MDAدر اثر تیمار با اسید سالیسیلیك در گوجهفرنگی

پراکسیداسیون لیپیدی غشای سلولی موجب ایجاد

تجمع

مالون

دیآلدئید

به

را گزارش کردند .از عواملی که بهعنوان شاخصهای
1. Shang
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آسیب در محصوالت شده و بکارگیری اسید سالیسیلیك

میشود (هالی ول و گاتریج )6333 ،2که این تغییرات

با کاهش تجمع مالون دیآلدئید میتواند آسیب

باعث تغییر عملکرد متابولیسم سلول گیاهی شده و

سرمازدگی را کاهش دهد (اصغری و سلیمانیاقدم،

سلول با مشکل مواجه میشود .میتوان چنین استنباط

 .)2363بررسیها نشان داده است که اسید سالیسیلیك

کرد که زمانیکه گیاه در معرض تنش قرار میگیرد شروع

با غلظت  6میلیموالر موجب حفظ سفتی و کاهش

به افزایش بیان ژنهای دخیل در سنتز آنزیمهای دفاعی

سرمازدگی ،پوسیدگی و میزان مالوندیآلدئید در میوه

میکند که وجود این آنزیم ها با حمله به رادیکالهای

هلو میشود (وانگ و همکاران .)2331 ،

آزاد به  DNAمانع از آسیب به  DNAو سنتز پروتئین

میزان پروتئین کل

می شود (موندری و همکاران .)2332 ،در میوههای بدون

تیمارهای اسید سالیسیلیك  6و  4میلیموالر تا

شستشو ،شستشو با آب مقطر و اسید سالیسیلیك 6

هفته چهارم روند افزایشی و از آن به بعد روند کاهشی

میلیموالر شدت تنش باال بوده که نتیجه آن افزایش

داشتند (شکل  .)63کاهش هفتههای اول بهدلیل تخریب

سنتز پروتئینهای دفاعی بیشتر در جهت کاهش تنش

پروتئین و کاهش سنتز و افزایش آن در هفتههای پایانی

بوده است .در حالیکه در تیمارهای  2و  4میلیموالر

تحت تیمار اسید سالیسیلیك احتماالً بهدلیل کاهش

اسید سالیسیلیك که کمتر تحت تنش بودهاند ،میزان

تخریب و تجمع پروتئین میباشد .این نتایج با یافتههای

پروتئین طبق روال عادی خود در مدت انبارمانی کاهش

ارشادی و طاهری ( )6932در انگور بیدانه سفید مطابقت

یافته است.

دارد .در طی تنش سرمازدگی افزایش فعالیت آنزیمهای

میزان کربوهیدرات کل

دفاعی دخیل در تنش اکسیداتیو ممکن است سبب

میزان کربوهیدرات کل در تیمارهای اسید

افزایش غلظت پروتئین شوند .زمانیکه گیاه در معرض

سالیسیلیك در مقایسه با تیمارهای بدون شستشو و

تنش قرار میگیرد ،تجمع پروتئین در آن انجام میشود

شستشو با آب مقطر روند صعودی در طی انبارمانی

که ممکن است ذخیره پروتئین برای برگشت مجدد به

داشت (شکل  .)66نتایج ما با یافتههای ارشادی و

حالت طبیعی باشد (مایالرد .)6388 ،6تحت تنش سرما

طاهری ( )6932مطابقت دارد .هیات و احمد)2337( 9

رادیکالهای آزاد تولید شده به پروتئینها حمله کرده و

نشان دادند که اسید سالیسیلیك با تجزیه کربوهیدرات

باعث تولید کربونیل و دیگر آمینواسیدهای تغییریافته
2. Halliwell and Gutteridge
3. Hayat and Ahmad

1. Millard
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های ساختاری به واحدهای سازنده و یا اجزای کوچکتر،

میزان پرولین

سبب کاهش پتانسیل اسمزی سلول شده و موجب

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در تیمار بدون

کاهش خسارت سرمازدگی میگردد .در کل مقدار

شستشو در زمانهای مختلف میزان پرولین روند صعودی

کربوهیدرات کل در تیمارهای  2 ،6و  4میلی موالر اسید

دارد ،از طرفی در شستشو با آب مقطر هم میزان پرولین

سالیسیلیك افزایش و در تیمار شاهد و آب مقطر کاهش

افزایش یافت .در بین تیمارهای اسید سالیسیلیك در

یافته است .بهترین تیمار در حفظ مقادیر کربوهیدرات

هفتهی ششم غلظت  4میلیموالر آن توانست میزان

تیمار  2میلیموالر اسید سالیسیلیك میباشد.

پرولین را کاهش دهد ،بهطوریکه این تیمار در مورد

پروتئین کل (میلی گرم در گرم وزن میوه تازه)
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سرمازدگی نیز توانست این تنش را به حداقل برساند

شد که روند کاهش  H2O2نیز گویای این امر است .از

(شکل  .)62در میوههای شاهد اگرچه پرولین در دماهای

طرف دیگر در شستشو با آب مقطر پرولین افزایش

پایین و با گذر زمان افزایش نیافت اما به دلیل باال بودن

مییابد که به همراه باال بودن گایاکول پراکسیداز توانسته

فعالیت گایاکول پراکسیداز ،میزان مالون دیآلدئید کم

است میزان مالون دیآلدئید را به حداقل ممکن برساند.

Water
)Sa (2mM

1.5
1
0.5
0
6

5

3

4

2

پرولین (میلی گرم بر گرم وزن تازه)
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تیمارهای اسید سالسیلیك میباشد .با توجه به نتایج

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص

بدست آمده شستشوی میوهها موجب حفظ کیفیت در

شد که تیمار اسید سالیسیلیك در غلظت  2میلیموالر

طول انبارمانی در مقایسه با بدون شستشو می شود .اما

نسبت به بقیه تیمارها در حفظ ویژگیهای کیفی میوه

در عمل از آنجاییکه امکان شستشوی میوهها به جهت

انگور در مدت نگهداری در سردخانه مؤثر بوده و بعنوان

فسادپذیری باالی آنها ،قبل از انبارمانی ممکن نیست لذا

روش قابل اعتماد جهت حفظ کیفیت میوه میتواند مورد

بر اساس نتایج این آزمایش ،استفاده از پیش سرد کردن

استفاده قرار گیرد .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد

با اتاق سرد قبل از انبارمانی ،احتماال تأثیر زیادی در

که تیمار اسید سالیسیلیك  2میلی موالر نسبت به بقیه

حفظ کیفیت انگور تازه خوری خواهد داشت.

تیمارها توانست آسیب سرمازدگی را در طی مدت
نگهداری در سردخانه کاهش دهد .بیشترین آسیب
مربوط به تیمار بدون شستشو و کمترین مربوط به
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Abstract
Regarding the increasing demand for table grapes consumption, the restrictions in maintenance
postharvest life lead to decreas storage life and shelf life of the produce. Salicylic acid plays an
important roles in decreasing the adverse effects of biotic and/ or abiotic stresses such as low
temperatures. In order to study the effect of salicylic acid treatment in preserving quality of
"Soltanin" table grape, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design
with salicylic acid at 1, 2 and 4 mM, washing with distilled water and without washing (control)
with 3 replications. After treatment, grapes were stored at 1 ˚C and 90% RH during 6 weeks and
quality attributes were evaluated every once a week. The results showed that salicylic acid reduces
some the chilling injuries and maintains fruit quality. Also, treatment with salicylic acid enhanced
proline content, total carbohydrates and decreased the activity of gauiacol peoxidase enzyme and
H2O2 content. Treatment with 4 mM salicylic acid showed the highest total carotenoids after 2
weeks of cold storage. But according to the results, salicylic acid at 2 mM significantly extened the
shelf life of "soltanin" table grape.
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