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تأثیر کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر رشد قارچ بوتریتیس و کیفیت
میوههای انگور ریشبابای قرمز )(Vitis vinifera L.
رامین حاجيتقيلو* ،1رسول جلیليمرندی ،2محمدرضا اصغری 3و سیاوش همتي

4

 -1كارشناسارشد گروه علوم باغبانی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -2دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -3استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -4كارشناسارشد پژوهشی ،جهاد دانشگاهی استان آذربایجانغربی

(تاریخ دریافت - 9316/9/96 :تاریخ پذیرش)9316/4/93 :
چكیده
استفاده از پوششهای خوراكی یکی از مهمترین روشهای سالم در نگهداری میوهها میباشد .این تحقیق به منظور
بررسی تغییرات در ویژگیهای كمی و كیفی و رشد قارچ بوتریتیس در نتیجه تیمار با اسید سالیسیلیک و كیتوساان در
طی انبارداری انگور رقم ریشبابای قرمز انجام گرفت .خوشههای انگور با اسید سالیسیلیک در سه غلظات (فافر 9 ،و 2
میلیموالر) و با كیتوسان در سه غلظت (ففر 0/5 ،و  9درفاد( تیماار شاده و در ساردخانه باا دماای  0 ±0/5درجاه
سانتیگراد به مدت  4ماه نگهداری شدند .ففات كیفی اندازهگیری شده در طای انباارداری شاامي میازان ماواد جاماد
محلول ،اسیدهای قابي تیتراسیون ،اسید اسکوربیک ،میزان آلودگی قارچ بوتریتیس ،قهوهای شدن ساقه ،قهاوهای شادن
حبه ،میزان ریزش حبه و عطر و طعم بودند .در پایان انبارداری بیشترین میزان مواد جامد قابي حاي و اسایدهای قاباي
تیتراسیون در تیمار تركیبی كیتوسان  9درفد همراه با اسید سالیسیلیک  2میلیموالر نشان داد .كمترین آلاودگی باه
قارچ بوتریتیس ،قهوهای شدن حبه و ریزش حبه و نیز بیشترین عطر و طعم در تیمار كیتوسان  9درفد مشااهده شاد.
بیشترین میزان اسید اسکوربیک مربوط به تیمار اسید سالیسیلیک  2میلیموالر و كمترین میزان قهوهای شادن چاو
ساقه نیز مربوط به تیمار تركیبی اسید سالیسیلیک  9میلیموالر همراه با كیتوسان  9درفد بود .بر اساس نتایج بدسات
آمده كیتوسان در غلظت  9درفد در حفظ كیفیت و نیز حفظ خصوفیات خوراكی میوههای انگور رقم ریشبابای قرماز

نتایج مطلوبی داشته است.
کلمات کلیدی :آلودگی قارچی ،اسید سالیسیلیک ،انبارمانی ،انگور ریشبابا ،كیتوسان

* نویسنده مسئول:

Email: R.hajitaghiloo@Urmia.ac.ir
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و همکاران9111 ،؛ راسکین .)9112 ،3اسید

مقدمه
عوامي افلی ضایعات بعد از برداشت میوهها و

سالیسیلیک ( -2هیدروكسی بنزوئیک اسید) یک

سبزیها در دو گروه فیزیکی و فیزیولوژیکی قرار

تركیب فنولی ساده با یک حلقة آروماتیکی بوده كه

میگیرند .عوامي فیزیکی شامي آسیب بافت محصول و

دارای یک گروه هیدروكسیي و یک گروه كربوكسیي

عوامي بیماریزا باعث تخریب بافت و غیرقابي عرضه

در ساختمان خود میباشد و این گروهها مانند سایر

شدن محصول میشوند و عوامي فیزیولوژیکی (افزایش

تركیبات فنولی ،تعیینكننده خواص آن میباشد .این

سرعت تنفس و تولید اتیلن) ،باعث كاهش ففات

تركیب نه تنها به عنوان یک عامي كلیدی باعث

كیفی محصول شامي شرایط ظاهری ،انسجام بافتی و

تشویق ایجاد مقاومت گیاه در مقابي استرسهای

طعم محصول میشوند .مجموعه عوامي فیزیکی و

مختلف و عوامي بیماریزا میشود بلکه در بسیاری از

فیزیولوژیکی همه ساله باعث از دست رفتن بخش

موارد باعث افزایش مقدار آنتیاكسیدان كي محصول،

عمدهای از محصول تولیدی میگردند (ویلز و

كاهش تولید اتیلن محصوالت برداشت شده و اثر

همکاران.)9111 ،9

قارچكشی مستقیم بر روی قارچهای عامي فساد

امروزه یکی از زمینههای مهم كشاورزی و باغبانی

محصول میشود (راسکین .)9112 ،زنگ 4و همکاران

ارگانیک كه توجه زیادی را به خود جلب كرده است.

( )2006در بررسی اثر تیمار اسید سالیسیلیک در میوه

استفاده از تركیبات طبیعی و سازگار با گیاه ،طبیعت و

انگور ،مالحظه كردند كه فعالیت آنزیمهای ایجادكننده

انسان در تولید و نگهداری محصول است كه به این

مقاومت القائی مانند فنیيآالنینآمونیالیاز و 9-βو-3

ترتیب نه تنها محصول بدون استفاده از مواد شیمیایی

گلوكناز و نیز پراكسید هیدروژن 5بطور معنیداری

خطرناك و مضر تولید میشود ،بلکه دارای ارزش

افزایش مییابد .محققان اثر اسید سالیسیلیک در

غذایی و دارویی باالتری خواهد بود .یکی از مهمترین

جلوگیری از تولید اتیلن را به نقش آن در جلوگیری از

تركیباتی كه نظر محققان را در چند دهه اخیر به خود

تبدیي -9آمینوسیکلوپروپان-9-كربوكسیلیک اسید 6به

جلب كرده ،تركیب فنولی اسید سالیسیلیک میباشد

اتیلن ارتباط میدهند (زاواال و همکاران.)2004 ،1

كه اثر بسیار امیدوار كنندهای را در تولید و نگهداری
محصوالت كشاورزی و باغبانی نشان داده است (چین

2

3. Raskin
4. Zeng
5. H2O2
)6. 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC
7. Zavala et al.

1. Wills et al.
2. Chen
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گوتزا 9و همکاران ( )9111گزارش كردند كه

گیاهان میشود (باتیستوتابنز و همکاران .)2006 ،6در

تركیبات فنلی و كاتکولها بطور موثری از رشد كپک

بررسی اثر تیمارهای قبي و بعد از برداشت كیتوسان

خاكستری انگور جلوگیری میكنند و این امر را بیشتر

در كنترل كپک خاكستری انگورهای تازهخوری،

به دلیي خنثی شدن آنزیمهای تولید شده توسط قارچ

مشاهده گردید كه كیتوسان با غلظت  9درفد فعالیت

به وسیله این مواد دانستند (یو 2و زنگ.)2006 ،

فنیيآالنینآمونیالیاز كه آنزیم كلیدی در مسیر

كیتوسان با نام علمی -N-4 ،9-βاستیي-D-

فنیيپروپانوئید میباشد را حفظ میكند (رومانایز و

گلوكزآمین و فرم استیيزدایی شده آن با فرمول

همکاران .)2002 ،1در بررسی اثر تركیبی كیتوسان با

شیمیایی  ،(C6H11O4N)nفراوانترین پلیساكارید

مواد دیگری مشابه اتانول بر توسعه كپک خاكستری

طبیعی بعد از سلولز میباشد كه از به هم پیوستن

در انگور ،بیشترین درفد كاهش آلودگی را در

بیش از  5000مونومر گلوكزآمین بوجود میآید

انگورهای تیمار شده با  0/5درفد كیتوسان و  90یا

(آلدر .)9111 ،3تاكنون بیش از  300منبع متفاوت از

 20درفد اتانول گزارش نمودند (رومانایز و همکاران،

جمله گیاهان و بیمهرگان دریایی ،حشرات ،باكتریها،

 .)2001الگاد و همکاران )9112( 1در بررسی انجام

جلبکها ،قارچها ،خزهها ،نرمتنان و دیاتومهها برای

شده روی قارچهای بوتریتیس (عامي كپک خاكستری)

استخراج این مواد مورد مطالعه قرار گرفتهاند (هانسن

با غلظتهای  0/15میلیگرم در میلیلیتر و باالتر

و ایلنس .)9114 ،4در مطالعات متعدد انجام شده

كیتوسان ،كاهش قابلیت حیات اسپور و رشد مسیلیوم

مشخص گردیده كه كیتوسان تحریکكننده بیرونی

را مشاهده نمودند .در حالیکه بررسیهای دیگر نشان

پاسخها بوده و باعث تجمع 9- βو-3گلوكاناز و

داد كه غلظتهای  9/5تا  900میکروگرم در گرم

تركیبات فنولی ،القاء چوبی شدن و سنتز

قابلیت حیات اسپور قارچ بوتریتیس را به طور آشکار

فیتوالکسینها در بافتهای آلوده شده و از تولید

كاهش مییابد (بنشالوم و همکاران.)2003 ،1

آنزیمهای هضمكننده دیواره سلولی جلوگیری میكند

این تحقیق باه منظاور مشااهده تغییارات برخای

(زانگ و كوانتیک .)9111 ،5همچنین كیتوسان بطور

ویژگیهای كمی و كیفی و رشد قارچ بوتریتیس در اثر

بالقوه موجب تولید آنزیمهای دفاعی و فنولها در

تیمار با اسید سالیسیلیک و كیتوسان در طی انبارداری
انگور رقم ریشبابای قرمز انجام گرفت.

1. Goetza
2. Yu and Zheng
3. Alder
4. Hansen and Illanes
5. Zhang and Quantick

6. Bautista-Banos et al.
7. Romanazzi et al.
8. El Ghaouth et al.
9. Ben-Shalom et al.
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بهمنظور بررسای تغییارات كیفای انگاور در طاول

مواد و روشها

ماادت آزمااایش ،ویژگاایهااای كیفاای در پایااان دوره

مواد گیاهي

انبارداری ( 4ماه) اندازهگیری شدند.

انگور رقم ریشباباای قرماز از باان انگاور روساتای

اندازهگیری میزان مواد جامد قابل حل

ناربین واقع در  95كیلومتری جاده ارومیاه باه مهابااد،

2

در مرحله رسیدن تجااری برداشات و بالفافاله بارای

اندازه گیری میزان مواد جامد محلاول ،باا دساتگاه

انجااام تیمارهااا و آزمایشااات مقاادماتی بااه آزمایشااگاه

رفراكتومتر 3دستی مدل  ATAGOانجام شد و نتاایج

فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشاگاه

بدست آمده برحسب درفد بریکس ،4گزارش گردید.

ارومیه منتقي شدند.

اندازهگیری اسیدهای قابل تیتراسیون
برای انادازه گیاری اسایدهای قاباي تیتراسایون از

تیمار اسید سالیسیلیک و کیتوسان
خوشههای ساالم پاس از گازینش باا آ گارم 41

روش تیتراسیون باا ساود  0/9نرماال اساتفاده شاد و

درجه سانتیگراد بهمدت  5ثانیه تیمار شاده و پاس از

نتایج بهفورت گرم اسید تارتاریک در  900میلایلیتار

خشک شدن كامي ،ابتدا در اسید سالیسایلیک (مارك

عصاره میوه (گارم در  900میلایلیتار) و یاا برحساب

آلمان) در غلظتهای  9و  2میلیموالر در  pH=4/1به

درفد محاسبه شد (جلیلیمرندی.)9319 ،
اندازهگیری اسیداسكوربیک

مدت  5ثانیه غوطهور شده و یک ساعت پس از خشک

5

شاادن ،در محلااول كیتوس اان (ماارك آلمااان ،بااا وزن

اندازهگیری اسیداسکوربیک با روش یدومتریک

مولکااولی  )20 kDaدر غلظاات  0/5و  9درفااد بااا

انجام گردید .برای محاسبه مقدار اسکوربیک اسید در

 pH=5/6بااه ماادت  5ثانیااه تیمااار شاادند (دی و

عصاره میوه از معادله زیر استفاده گردید:

همکاران .)9111 ،9انگورهای شاهد فقاط باا آ گارم

S  N  F  88.1  100
10

 41درجه سانتیگراد به مادت  5ثانیاه تیماار شادند.

A

 =Aمقدار اسیداسکوربیک در عصاره میوه

خوشههای انگور بعد از یاک سااعت خشاک شادن در

( =S ،)mg/900mlمقدار محلول ید مصري شده

دمااای اتاااا ،داخااي ظااروي پالسااتیکی در بسااته بااه

) =N ،(mlنرمالیته محلول مصري شده =F ،فاكتور

سردخانه با دمای  0 ±0/5درجه سانتیگراد و رطوبات

محلول ید مصري شده (جلیلیمرندی.)9319 ،

نسبی  10-15درفد منتقي شد و بهمدت چهار ماه در

ارزیابي آلودگي خوشهها

این شرایط نگهداری شدند.

)2. Total Soluble Solids (TSS
3. Refractometer
4. Brix
5. C6H8O6

1. Du et al.

91

پژوهش در میوهكاری ،دوره دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9316
برای ارزیابی آلودگی خوشهها به قارچ بوتریتیس،

تعیین میزان ریزش حبه

درفد خوشههای پوسیده در پایان انبارداری ثبت و

برای تعیین میزان ریزش حبه ،نوك خوشه را

x  0/5

دادههای بدست آمده با فرمول

گرفته و با سه بار تکاندن خوشهها تعداد حبههای جدا

نرمالسازی شدند .برای محاسبه درفد آلودگی قارچی

شده را شمارش نموده و برای هر خوشه یادداشت

ابتدا خوشهها برحسب درفد آلودگی سطح خوشه به

گردید (باباالر و همکاران.)9311 ،

پنج سطح ،تقسیم شدند :سطح ففر ،خوشههایی كه

ارزیابي عطر و طعم حبهها

ففر درفد از سطح آنها عالیم آلودگی را نشان

عطر و طعم حبهها بهروش نظرخواهی 2ارزیابی شد

میداند .سطح یک ،خوشههایی كه زیر  %25درفد از

(رسولزادگان )9315 ،و نمرهدهی بصورت=9 :

سطح آنها عالیم آلودگی را نشان میدادند .سطح دو،

نامناسب =2 ،متوسط =3 ،خو و  =4عالی انجام شد.

خوشههایی كه  %25-50درفد از سطح آنها عالیم

هر تیمار آزمایشی دارای  20تکرار و برای هر تکرار

آلودگی را نشان میداند .سطح سه ،خوشههایی كه

یک خوشه انگور در نظر گرفته شد.

 %50-15درفد از سطح آنها عالیم آلودگی را نشان

آنالیز آماری

میداند .سطح چهار ،خوشههایی كه باالی  %15درفد

این تحقیق به فورت آزمایش فاكتوریي در قالب

از سطح آنها عالیم آلودگی را نشان میداند در این

طرح كامالً تصادفی اجرا شد .در این آزمایش فاكتور

سطح قرار گرفتند (یزدیفمدی و همکاران.)9316 ،

اسید سالیسیلیک شامي سه سطح (شاهد 9 ،و 2

ارزیابي میزان قهوهای شدن چوب ساقه

میلیموالر) و هر فاكتور دارای  20تکرار و در هر تکرار
ساقه

یک خوشه انگور قرار داشت .فاكتور كیتوسان شامي

خوشهها از روش نمرهدهی  =9قهوهای پررنگ=2 ،

سه سطح (شاهد 9 ،و  0/5درفد) بود و هر فاكتور

قهوهای كمرنگ =3 ،سبز كمرنگ و  =4سبز استفاده

دارای  20تکرار و در هر تکرار یک خوشه انگور قرار

شد (كرسوستو و همکاران.)2009 ،9

داشت .برای تجزیه آماری دادهها از نرمافزار

ارزیابي تعداد حبههای قهوهای شده

 MSTATCاستفاده شد و میانگینهای بدست آمده

برای ارزیابی میزان قهوهای شدن چو

بهوسیلهی آزمون دانکن در سطح احتمال یک درفد

ارزیابی تعداد حبههای قهوهای شده در هر خوشه

مورد مقایسه قرار گرفتند.

با شمارش حبههای قهوهای شده انجام و برای هر
خوشه یادداشت گردید (هانسن و ایلنس.)9114 ،

نتایج و بحث
2. Test panel

1. Crisosto et al.
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بر اساس جدول  9مواد جامد قابي حي در پایان

است .بطوریکه در هلو ،باعث افزایش مواد جامد قابي

آزمایش ( 4ماه) در تیمار تركیبی اسید سالیسیلیک 2

حي میگردد در حالیکه در پاپایا (خربزه درختی) تأثیر

میلیموالر با كیتوسان  9درفد ،باالترین میزان را

معنیداری نداشت (باتیستوتابنز و همکاران2003 ،؛

نشان میدهد كه به نظر میرسد این دو تركیب با یک

دی و همکاران.)9111 ،

اثر سینرژیستی (همیاری) موجب حفظ میزان مواد

همچنین محققان با كاربرد قبي و بعد از برداشت

جامد قابي حي شدهاند .مطالعات حاكی از آن است كه

كیتوسان ،تأثیر معنیداری در میزان مواد جامد قابي

عواملی كه باعث كاهش میزان تنفس و كاهش تولید

حي انگور در مقایسه با شاهد مشاهده نکردند (منگ و

اتیلن میشوند ،به واسطه كاهش مصري قندها از

همکاران .)2001 ،4پوششهای كیتوسان ،به دلیي

كاهش مواد جامد قابي حي ،جلوگیری میكنند

ایجاد یک الیه نیمهتراوا در اطراي میوه و نیز ایجاد

(جلیلیمرندی .)9319 ،تیمار بعد از برداشت اسید

یک اتمسفر كنترل شده داخلی موجب كاهش تنفس و

سالیسیلیک ،موجب حفظ مواد جامد محلول میوهها،

كاهش تولید اتیلن و نیز جلوگیری از اثر اتیلن و

افزایش تركیبات زیست فعال و تركیبات آنتیاكسیدانی

افزایش عمر انباری میوهها شده و در نتیجه از مصري

مرتبط با افزایش مقاومت و جلوگیری از پوسیدگی

و كاهش مواد جامد قابي حي جلوگیری مینمایند

میوهها میشود (یاوی و همکاران )2001 ،9و ضمناٌ در

(باتیستوتابنز و همکاران .)2006 ،به گزارش محققان،

میوههای فرازگرا موجب كاهش تنفس و تأخیر در

میزان مواد جامد قابي حي در انگور شاهرودی تیمار

سنتز اتیلن میگردد (ابوالفضي و همکاران.)2092 ،2

شده با كیتوسان ( 0/5و  9درفد) نیز در مقایسه با
انگورهای تیمار نشده ،باالتر بود (شیری و همکاران،5

در میوههای برداشت شده ،اسید سالیسیلیک عامي

.)2093

كاهش تنفس و كاهش تولید اتیلن میباشد كه نتیجه
آن كاهش مصري قندها و حفظ مواد جامد قابي حي

بر اساس جدول  9مقدار اسیدهای قابي تیتر در

میباشد .از طري دیگر با افزایش پتانسیي

پایان آزمایش در تیمار تركیبی اسید سالیسیلیک 2

آنتیاكسیدانی محصول ،اكسیداسیون چربیها نیز

میلیموالر همراه با كیتوسان  9درفد ،باالترین میزان

كاهش مییابد (چایدری و پاندا.)2000 ،3

را نشان میدهد كه به نظر میرسد این دو تیمار با اثر

بر اساس گزارش محققان ،تأثیر كیتوسان بر میزان

همیاری باعث كاهش تنفس و كاهش مصري

مواد جامد قابي حي در میوههای مختلف متفاوت

اندوختههای سلولی و در نتیجه كاهش تبدیي

1. Yiwei et al.
2. Abolfazl et al.
3. Choudhury and Panda

4. Meng et al.
5. Shiri et al.
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جدول  -9مقایسه میانگینهای اثرات متقابي اسید سالیسیلیک و كیتوسان بر ففات كیفی انگور ریشبابای قرمز
تیمار
اسید
سالیسیلیک
)(mM

كیتوزان
()%

ففر
ففر

0/5

9

مواد جامد
محلول ()%

اسید اسکوربیک

اسیدهای
قابي تیتر

)(mgr/100ml

)(gr/100ml

95/5d

9

e

2

cd

ففر

d

9

e

2

b

ففر

bc

9

bcd

2

a

94/5
95/1

95/5

94/4
96/2
96/0
95/1

96/1

0/6h
i

0/519

24/11

c

0/626

b

b

bc

a

0/629

f

24/69a

3/9c

22/14

g

0/662

b

c

b

22/11

d

c

0/659

e

20/36

d

0/631

a

20/36

22/14

./654

91/14

b

0/616

قهوهای شدن
چو ساقه (نمره
دهی)

22/65

3/3

ab

3/6

bc

3/3

ab

3/1

abc

3/5

ab

3/1

a

3/1

c

3/9

میزان ریزش
حبه (نمرهدهی)
90/2a
b

1/6

e

5/1

a

90/9

e

5/1

b

1/1

f

2/1

d

1/9

c

1/4

در هرستون میانگینهایی كه با حروي مختلف نشان داده شدهاند با آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  9و  5درفد اختالي معنیدار
دارند.

اسیدهای آلی به قندها گردیدهاند .معموالً اسیدهای

9114؛ سرینواسا و همکاران2002 ،9؛ زاواال و

آلی به هنگام رسیدن در اثر تنفس و یا تبدیي به

همکاران .)2004 ،تیمارهای كیتوسان در میوههای

قندها ،كاهش مییابند و كاهش آنها رابطه مستقیم با

هلو ،گوجهفرنگی و توتفرنگی اثر معنیداری در

فعالیتهای متابولیسمی دارد .تجزیه اسیدهای آلی در

افزایش اسیدهای آلی میوهها نشان دادند در حالیکه

دوره رسیدن محصول به سرعت تنفس وابسته میباشد

در محصوالتی همچون انبه و لونگان ،2اسیدهای آلی را

و حجم اسیدهای آلی در میوههای انگور با رسیدن

به میزان جزئی كاهش دادند كه این كاهش با كم

محصول ،كاهش مییابد (جلیلیمرندی.)9319 ،

شدن كیفیت خوراكی در ارتباط است .همچنین

در آزمایش تأثیر كیتوسان ( 0/5و  9درفد) در

گزارش شده كه در میوههای توتفرنگی و تمشک،

انگور رقم شاهرودی نیز میزان اسیدهای آلی تیمار

كیتوزان میزان اسیدهای آلی را كاهش میدهند (هان

شده با كیتوسان در مقایسه با انگورهای تیمار نشده

و همکاران)2004 ،3

باالتر بود (شیری و همکاران .)2093 ،ثابت شده است

براساس جدول  9بیشترین میزان اسید اسکوربیک

كه اسید سالیسیلیک میزان تنفس را در بافت

در پایان آزمایش در تیمار اسید سالیسیلیک  2میلی

میوههای موز ،هلو ،كیوی و سیب كاهش داده و اوج

موالر قابي مشاهده میباشد كه احتماالً این افزایش به

نقطه فرازگرایی را به تأخیر میاندازد (هانسن و ایلنس،

دلیي (باال بودن) قدرت آنتیاكسیدانی میوه میباشد.
1. Srinivasa et al.
2. Longan
3. Han et al.
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اسید اسکوربیک یک ماده آنتیاكسیدان میباشد كه

سالیسیلیک  9میلیموالر ،كمترین میزان را نشان

میزان آن در حین رشد و نمو محصوالت افزایش یافته

میدهد كه نشاندهنده اثر همیاری این دو تركیب در

و بعد از برداشت در اثر فعالیت تجزیهای آنزیم

كاهش فعالیتهای آنزیمی مربوط به قهوهای شدن و

اسکوربیکاسیداكسیداز ،كاهش مییابد (جلیلیمرندی،

پیری میباشد .قهوهای شدن در پاسخ به ضربات

 .)9319با توجه به نقش اساسی اسید سالیسیلیک در

مکانیکی نیز حافي میشود .از طري دیگر چو

فعالكردن سیستم مقاومت القایی در گیاه و افزایش

ساقهها بیشترین حساسیت را به قهوهای شدن نشان

قدرت آنتیاكسیدانی ،تأثیر آن در افزایش اسید

میدهد كه این حساسیت به دلیي آسیب سریع در

اسکوربیک میوه را میتوان به این امر نسبت داد

خواص كیفی و ظهور عالئم ظاهری در حبههای خوشه
میباشد .در واقع قهوهای شدن چو

(افغری.)9315 ،

ساقهها با از

دست دادن آ در ارتباط میباشد (نلسون.)9115 ،4

با بررسی میزان اسید اسکوربیک در میوههای انبه
و هلوهای تیمار شده با كیتوسان ،مشخص گردید كه

بر اساس شکي  9كمترین میزان قهوهای شدن حبه

میزان اسید اسکوربیک در میوههای انبه در مقایسه با

در تیمار كیتوسان  9درفد و بیشترین میزان قهوهای

میوههای شاهد ،كاهش یافته است .در فورتی كه در

شدن حبه در تیمار اسید سالیسیلیک  2میلیموالر

هلوهای تیمار شده در مقایسه با میوههای شاهد،

قابي مشاهده است.

میزان اسید اسکوربیک افزایش یافته است و در واقع

یوكوتسیکا 5و همکاران ( )9111گزارش كردند كه

این افزایش مشخص میكند كه متابولیسم در

قهوهای شدن ساقه و حبهها در انگور با اكسیداسیون

میوههای غوطهور شده در محلول كیتوسان نسبت به

طبیعی مواد فنولی توسط آنزیم پلیفنياكسیداز در

میوههای غوطهور نشده ،كمتر است (لی و الی،9

ارتباط بوده و این آنزیم مهمترین علت قهوهای شدن

2

میباشد .ثابت شده است كه آنزیم پلیفنياكسیداز

تیمار شده با كیتوسان با وزن مولکولی پایین ،تغییری

تنها فاكتور موثر در قهوهای شدن بافتها نمیباشد و

در میزان اسید اسکوربیک در مقایسه با میوههای

فاكتورهای دیگری نظیر گونه ،تلفات رطوبتی ،پیری،

شاهد گزارش نشد (چین و همکاران.)2001 ،3

پوسیدگی ،اسیدیته ،میزان اسید اسکوربیک و درجه

 2000؛ ویلز و همکاران .)9111 ،در میوه پتیاسقرمز

ساقه در

حرارت در قهوهای شدن موثر میباشند (رای.)9111 ،6

تیمار تركیبی كیتوسان  9درفد همراه با اسید

اسید سالیسیلیک فعالیت پلیفنياكسیداز و پراكسیداز

1. Li and Yu
2. Hylocereus undatus
3. Chien et al.

4. Nelson
5. Yokotsuka
6. Ray

در جدول  9میزان قهوهای شدن چو
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 =0بدون تیمار =CS0.5 ،كیتوسان  0/5درفد =CS1 ،كیتوسان  9درفد=SA1 ،اسید سالیسیلیک یک میلیموالر =SA2 ،اسید سالیسیلیک  2میلیموالر،
 =SA1CS0.5اسید سالیسیلیک  9میلی موالر  +كیتوسان  0/5درفد =SA1CS1 ،اسید سالیسیلیک  9میلیموالر  +كیتوسان  9درفد =SA2CS0.5 ،اسید
سالیسیلیک  2میلیموالر  +كیتوسان  0/5درفد =SA2CS1 ،اسید سالیسیلیک  2میلیموالر  +كیتوسان  9درفد

شکي  -9اثر متقابي اسید سالیسیلیک و كیتوسان بر میزان قهوهای شدن حبههای انگور رقم ریشبابا
حروي غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %9در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشند.
2

را كاهش داده و میتواند عامي فعال شدن مسیر

و همکاران .)2002 ،9ریزش حبه در انگور رقم كیوهو

جایگزین تنفس در بسیاری از بافتهای گیاهی باشد

همانند ریزش در اثر خشکی بوده كه در اثر افزایش

(راسکین .)9112 ،از طرفی گزارش شده كه كیتوسان

اتیلن تشدید و همزمان با كاهش سطوح اكسین و

نیز تا حدودی از افزایش فعالیت پراكسیداز مرتبط با

تشکیي ناحیه ریزش در میوه بوده و ریزش میوه را

قهوهای شدن در میوههای توتفرنگی تازه و

تشدید میكند (براون .)9111 ،3دنگ 4و همکاران

تمشکهای تیمار شده با كیتوسان جلوگیری میكند

( )2006نشان دادند كه اتیلن همراه با كاهش سطح

(زانگ و كوانتیک.)9111 ،

اكسین ،میزان ریزش حبهها را تحریک میكند.

بر اساس جدول  9كمترین میزان ریزش حبهها

پوششهای خوراكی (مثي كیتوسان) میتوانند با

مربوط به تیمار كیتوسان  9درفد میباشد .انگورهای

جلوگیری از تولید اتیلن ،فرایند رسیدن را به تأخیر

تازهخوری بعد از برداشت در فورت نگهداری در انبار

بیاندازند (زاهو و مکدونالد .)2005 ،5با توجه به ارتباط

زود فاسد شده و تغییراتی نظیر قهوهای شدن پوست،

ارتباط اتیلن با ریزش میوه ،چنین به نظر میرسد كه

پوسیدگی قارچی ،ریزش حبه ،كاهش سفتی ،كاهش
رطوبت و نیز تغییر در طعم را نشان میدهند (كریستو
1. Crisosto et al.
2. Kyoho
3. Brown
4. Deng
5. Zhao and McDaniel
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كیتوسان با كاهش سطوح اتیلن مانع از ریزش حبهها

بر این ،كیتوسان میتواند به طور مستقیم خافیت

میشود.

ضدمیکروبی نشان دهد كه در جوانهزنی و رشد چند
قارچ پاتوژنتیک از جمله قارچ بوتریتیس دخالت داشته

با توجه به شکي  ،2كمترین میزان آلودگی قارچی

باشد (بنشالوم و همکاران.)2003 ،

در تیمار كیتوزان  9درفد در مقایسه با تیمار شاهد
مشاهده گردید .نتایج این شکي نشان میدهد كه

بر اساس شکي  ،3بهترین طعم میوه مربوط به

كاربرد تیمارهای تركیبی در این آزمایش در برابر

تیمار كیتوسان  9درفد و بعد از آن تیمارهای تركیبی

آلودگیهای قارچی بویژه در تیمارهای استفاده شده از

كیتوسان  9درفد همراه با اسید سالیسیلیک 9

اسید سالیسیلیک  2میلیموالر بیشتر میباشد.

میلیموالر و كیتوسان  9درفد همراه با اسید

به گزارش فیون و همکاران )2005( 9اسید

سالیسیلیک  2میلیموالر میباشد .شیرینی بسیاری از

سالیسیلیک موجب تجمع  mRNAفنیيآالنین

میوهها مربوط به قند و ترشی آنها مربوط به اسیدهای

آمونیالیاز و سنتز فنیيآالنین آمونیالیاز و افزایش

آلی است .طعم میوه و سبزی یکی از عوامي مهم در

فعالیت آنها شده است كه این پروتئین نیز سبب فعال

مرغوبیت محصوالت به شمار میرود (میدانی و

شدن سیستم دفاعی گیاه در مقابي پاتوژنها میشود و

هاشمی.)9316 ،

ممکن است دلیي فعالكردن سیستم مقاومت القایی

در بررسی انجام شده مشااهده گردیاد كاه تیماار

توسط اسید سالیسیلیک باشد .فعالیت قارچكشی

اسید سالیسیلیک  2میلیموالر نسبت به شاهد بهترین

كیتوزان در سه غلظت  0/5 ،0/9و  9درفد در

خافیت ارگانولپتیکی را به خود اختصاص داد كه دلیي

گونههای مختلف قارچی در انگورهای تازهخوری

آن را می توان به حفظ ساختار میوه به واسطه كااهش

گزارش شده است (رامانایز و همکاران .)2002 ،2نتایج

فرآیندهای پیری ارتباط داد .در بررسیهای انجام شده

نشان دهنده آن است كه كیتوسان بطور بالقوه ،تولید

باار روی خااواص خااوراكی میااوههااای تیمااار شااده بااا

آنزیمهای دفاعی و فنولها را در گیاهان موجب

كیتوسان نیز مشخص گردیده كه طعم و مزه میاوههاا

میشود .در بادام زمینی و خیار نیز كیتوسان باعث

ثابت میماند (كایتر و همکاران.)2009 ،3

افزایش اسید سالیسیلیک داخلی و گلوكناز میشود كه
موجب افزایش مقاومت این گیاهان به آلودگیهای
قارچی میشود (باتیستوتابنز و همکاران .)2006 ،عالوه

1. Fei wen. et al.
2. Romanazzi et al.

3. Kittur et al.
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 =0بدون تیمار =CS0.5 ،كیتوسان  0/5درفد =CS1 ،كیتوسان  9درفد=SA1 ،اسید سالیسیلیک یک میلیموالر =SA2 ،اسید سالیسیلیک  2میلیموالر،
 =SA1CS0.5اسید سالیسیلیک  9میلی موالر  +كیتوسان  0/5درفد =SA1CS1 ،اسید سالیسیلیک  9میلیموالر  +كیتوسان  9درفد =SA2CS0.5 ،اسید
سالیسیلیک  2میلیموالر  +كیتوسان  0/5درفد =SA2CS1 ،اسید سالیسیلیک  2میلیموالر  +كیتوسان  9درفد

شکي  -2اثر متقابي اسید سالیسیلیک و كیتوسان بر میزان آلودگی قارچی میوه انگور رقم ریشبابا
حروي غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %9در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشند.

 =0بدون تیمار =CS0.5 ،كیتوسان  0/5درفد =CS1 ،كیتوسان  9درفد=SA1 ،اسید سالیسیلیک یک میلیموالر =SA2 ،اسید سالیسیلیک  2میلیموالر،
 =SA1CS0.5اسید سالیسیلیک  9میلی موالر  +كیتوسان  0/5درفد =SA1CS1 ،اسید سالیسیلیک  9میلیموالر  +كیتوسان  9درفد =SA2CS0.5 ،اسید
سالیسیلیک  2میلیموالر  +كیتوسان  0/5درفد =SA2CS1 ،اسید سالیسیلیک  2میلیموالر  +كیتوسان  9درفد

شکي  -3اثر متقابي اسید سالیسیلیک و كیتوسان بر میزان عطر و طعم حبههای انگور رقم ریشبابا
حروي غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %9در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشند.
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نتیجهگیری کلي

سالسیلیک در حفاظ میازان قناد و ویتاامین ث ماوثر

نتایج این آزمایش نشان می دهاد كاه كااربرد پوشاش

بودنااد .پیشاانهاد ماایشااود در كنااار سااایر تیمارهااای

طبیعاای كیتوس اان در غلظ ات  9درفااد ساابب حفااظ

غیرشاایمیایی اثاار غلظااتهااای مختلااف كیتوساان بااا

ویژگیهای كیفی و كاهش آلاودگی قاارچی هماراه باا

غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک نیاز بار كیفیات

حفظ عطر و طعم میوههای انگور رقم ریشبابای قرماز

میوههای ارقام مختلف انگورهای محلای ماورد بررسای

گردید .همچنین تیمارهای تركیبی كیتوساان و اساید

قرار گیرد.
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Absract
Use of edible coatings is one of important issues in organic fruit production and postharvest
technology. This study was conducted to determine the effects of chitosan coating and salicylic
acid on Botrytis cinerea extension and quantity changes in red Rishbaba table grape. The
bunches were treated with salicylic acid at 0, 1 or 2 Mm/L-1 and with chitosan at 0, 0.5 or 1%
and stored at 00.5c for 4 months. Fruit quality attributes including total soluble solids (TSS),
titratable acidity (TA), ascorbic acid content, decay extension caused by Botrytis cinerea, bunch
browning, berry browning, berry abscission and fruit taste and flavor were evaluated the end of
storage period. Fruit treated with 1% chitosan × 2 Mm/L-1 salicylic acid had the highest TSS
coutent and TA. 1% chitosan treatment decreased decay incidence, berry browning and berry
abscission and retained maximum taste and flavor. The highest ascorbic acid content was
recorded in fruit treated with 2 Mm/L-1 salicylic acid and the lowest bunch browning was
observed in fruit treated with 2 Mm/L-1 salicylic acid × 1% chitosan. The results showed that
1% chitosan had the highest positive effects on maintaining quality attributes of Rishbaba table
grape.
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