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چکیده
تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوههای سیب رقم زرد و قرمز لبنانی موجود در باغ کنتوئیۀ رفسنجان در زمان
3  و2 ،1  اسید سالیسیلیک، آب مقطر، تیمارها شامل بدون شستوشو. روز پس از انبارمانی بررسی شد180  و135 ،90 ،45 ،برداشت
 آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایۀ طرح. درجۀ سلسیوس بررسی شد2±1 میلیموالر به مدت نیم و یک ساعت در سردخانه با دمای
 تیمار اسید، نتایج نشان داد.روز پس از پایان دورۀ گلدهی بود170  شاخص برداشت در هر دو رقم همزمان با.کامل تصادفی اجرا شد
 قابلیت پذیرش و، نشت یونی و پوسیدگی را کند کرده و باعث حفظ مواد جامد محلول،سالیسیلیک نسبت به شاهد روند کاهش وزن
 در مدت انبارمانی درصد کاهش. میوه نداشتpH  اسیدیتۀ کل و، هیو، اما تأثیری بر شاخصهای درخشندگی،فعالیت پاداکسندگی شد
. و پوسیدگی سیب زرد بیشتر از رقم قرمز و همچنین قابلیت ماندگاری سیبهای قرمز بیشتر از سیب زرد بودpH ، اسیدیتۀ کل،وزن
2  میلیموالر بود ولی اسید سالیسیلیک3  بدطعمی و کاهش قابلیت پذیرش از نتایج کاربرد اسید سالیسیلیک،افزایش سوختگی سطحی
.میلیموالر در حفظ کیفیت و انبارمانی میوه مؤثرتر از دیگر تیمارها بود
. نشت یونی و وضعیت ظاهری میوه، شدت پوسیدگی، فعالیت پاداکسندگی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Effects of different concentrations of salicylic acid on the storage of golden and red delicious apple fruits in
Rafsanjan's Cantoie garden were studied at harvest time and 45, 90, 135 and 180 days after storage. Treatments were
included no washing, distilled water, salicylic acid 1, 2, and 3 mM for 1 and 2 hours in cold storage room at 1 ± 2 °
C. A factorial experiment based on a completely randomized design was designed. In both cultivars, harvest index
coincided with 170 days after full bloom. Results showed that weight loss, electrolyte leakage and decay reduced by
salicylic acid and maintained total soluble solids, general acceptance and antioxidant activity. However, salicylic acid
treatment had no effect on the color parameters, total acidity and pH of apple fruit. During storage, weight loos, total
acidity, pH and decay in golden delicious apples were higher than the red delicious apple, also shelf life of red
delicious apples was higher than that of golden delicious apples. Application of 3 mM salicylic acid resulted in
increasing superficial scald, off-flavour, and reduced general acceptance, but fruits treated with 2 mM salicylic acid
had better quality and more storage life compared to the other treatments.
Keywords: Antioxidant activity, decay intensity, electrolyte leakage, fruit appearance.
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مقدمه

سلسیوس افزایش و از این راه پراکسیداسیون چربیهای
غشا را به تأخیر انداخت ( .)Huang et al., 2008حفاظت
دیوارة یاختهای از آنزیمهای تخریبکننده ،تأخیر در
رسیدن میوه و جلوگیری از افزایش محتوای مواد جامد
محلول نیز از نتایج کاربرد اسید سالیسیلیک است
( .)Asghari & Soleimaniaghdam, 2010مصرف اسید
سالیسیلیک با غلظت  0/5و  -1/5میلیموالر سبب
کاهش تنفس و وزن میوة هلو شد (.)Rehab, 2013
تیمار اسید سالیسیلیک در میوة هلو باعث کاهش
آسیب سرمازدگی و نشت یونی )(Wang et al., 2006
و همچنین با القای مقاومت در برابر بیمارگر
(پاتوژن)ها و افزایش فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
بتا 1 -و  3گلوکوناز سبب کاهش پوسیدگی شد
) .(Davarinejad et al., 2014اسید سالیسیلیک با
کاهش تنفس و سرعت فرآیندهای سوختوسازی
(متابولیکی) منجر به تجمع اسیدهای آلی ،کاهش pH
عصارة میوة انگور ) (Asghari et al., 2015و حفظ
رنگیزة آنتوسیانین و کیفیت ظاهری میوة گالبی شد
(.)Jalili Marandi & Shafaei, 2015
رایجترین علت هدررفت پس از برداشت میوة سیب
از دستدهی آب ،نرم شدن بیشازحد ،پوسیدگی و
کاهش کیفیت ظاهری است ( ;Babalar, et al., 2014
 .)Doryanizadeh et al., 2016, Ganai et al., 2015با
توجه به تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک بر حفظ
ویژگیهای کمی و کیفی محصوالت باغبانی به نظر
میرسد قادر به افزایش عمر انبارمانی این محصول
باارزش باشد .لذا این پژوهش بهمنظور بررسی اثر
غلظتهای مختلف این ماده بر ماندگاری دو رقم سیب
زرد و قرمز لبنانی طراحی شد.

سیب یکی از مهمترین محصوالت باغبانی به لحاظ
اقتصادی و تغذیهای است .توان انبارمانی باالی میوه
سیب ،عرضۀ درازمدت آن را در همۀ طول سال ممکن
ساخته است .طبیعت فرازگرا و نبود مدیریت درست در
مرحلههای پیش و پس از برداشت باعث از بین رفتن
حدود یکسوم تولید ساالنۀ این میوه و کاهش ارزش
کمی و کیفی آن میشود ) .(Kader, 2013بهرغم
تمایل زیاد به مصرف تازهخوری سیب ،گاهی صفات
کیفی و بازارپسندی میوه از بین رفته و جذابیتی برای
مصرفکننده ندارد .برای حل این معضل طیف وسیعی
از ترکیبهای طبیعی و سازگار مانند اسید
سالیسیلیک وجود دارد که قابلیت (پتانسیل) باالیی در
کنترل هدررفت پس از برداشت محصوالت باغبانی
دارند .اسید سالیسیلیک به دلیل داشتن گروه
هیدروکسـیل آزاد روی حلقۀ اسید بنزوئیک قادر به
کالته کردن فلزها از جمله آهن موجود در آنزیم ACC
اکسیداز 1و مهار زیستساخت (بیوسنتز) اتیلن شده
که درنهایت باعث تأخیر در روند پیری میشود
).(Asghari & Soleimaniaghdam, 2010
استفاده از اسید سالیسیلیک با غلظت  3میلیموالر
در میوة سیب رقم جاناگلد 2بهطور معنیداری
بازدارندة کاهش وزن در دورة انبارمانی شده است
) .(Kazemi et al., 2011اسید سالیسیلیک سبب
افزایش فعالیت پاداکسندههای آنزیمی و غیر آنزیمی
میوه میشود ()Asghari & Soleimaniaghdam, 2010
و تأثیر آن بر کاهش آسیب سرمازدگی میوه در دورة
انبارمانی سرد ممکن است ،به دلیل توانایی در تحریک
سامانههای پاداکسنده و پروتئینهای تکانۀ (شوک)
دمایی باشد ).(Wang et al., 2006
3
کاربرد اسید سالیسیلیک در پرتقال رقم کاراکارا
انبارشده در دمای  6درجۀ سلسیوس فعالیت آنزیمهای
پاداکسنده از جمله سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون
ریدوکتاز ،دهیدروآسکوربات ریدوکتاز و همچنین میزان
آسکوربات و گلوتاتیون را نسبت به دمای  20درجۀ

این پژوهش در سال  1394بهمنظور بررسی تأثیر
تیمار اسید سالیسیلیک بر انبارمانی رقمهای تجاری
سیب زرد و قرمز لبنانی (درختان  30ساله با پایۀ
بذری) موجود در باغ کنتوئیۀ 4رفسنجان انجام گرفت.

1. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid
2. Jonagold
3. Cara Cara navel orange

 .4کنتوئیه :باغ میوهای با مختصات " 55°52'20طول شرقی و "29°56'40
عرض شمالی در  160کیلومتری جنوب غربی کرمان و 50کیلومتری رفسنجان
قرار دارد.

مواد و روشها

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1397

شاخص برداشت هر دو رقم سیب 170روز پس از
پایان دورة گلدهی ،همزمان با رسیدن میوهها بهاندازة
نهایی و آغاز تغییر رنگ پوست از سبز به زرد یا قرمز
بود .آزمایش شامل سه عامل :رقم سیب (زرد و قرمز
لبنانی) ،تیمار (بدون شستوشو یا شاهد ،آب مقطر و
اسید سالیسیلیک با غلظتهای  2 ،1و  3میلیموالر)،
زمان غوطهوری (به مدت نیم و یک ساعت) و دورة
انبارمانی (زمان برداشت 135 ،90 ،45 ،و 180روز)
بود .پس از اعمال تیمارها و قرار دادن پنج عدد میوه
در پاکت پلیاتیلنی ،نمونهها به سردخانهای با دمای
 2±1درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی  90±5درصد
منتقل و در پایان هر دوره برخی ویژگیهای کمی و
کیفی میوه اندازهگیری شد.
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فعالیت پاداکسندگی
3

با استفاده از  DPPHبه روش شرح دادهشده توسط
 (1995) Brand-Williams et al.انجام شد10 .
میلیلیتر متانول  80درصد به  1گرم میوه افزوده و
پس از تکان دادن (ورتکس) ،به مدت  30دقیقه در
دمای اتاق گذاشته شد .پس از سانتریفیوژ به مدت 10
دقیقه 100 ،میکرولیتر از عصاره با  900میکرولیتر از
محلول  500( DPPHمیکروموالر در اتانول) آمیخته و
سپس به مدت  30دقیقه در محیط تاریک قرار گرفت.
در نمونۀ شاهد بهجای عصاره از آب مقطر استفاده شد.
جذب مخلوط واکنش در طولموج  515نانومتر
خوانده شد و میزان فعالیت پاداکسندگی نیز با استفاده
از رابطۀ زیر محاسبه شد.
= فعالیت پاداکسندگی (درصد بازدارندگی)
عدد ضریب تصحیح−عدد نمونه

کاهش وزن میوه

با ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم و با استفاده از
رابطۀ زیر محاسبه شد ).(Asghari et al., 2015
= درصد کاهش وزن
وزن میوه بعد از انبار -وزن میوه قبل از انبار
× 100
وزن میوه قبل از انبار
رنگ میوه

پس از خروج میوهها از سردخانه در دو نقطۀ رو به
روی هم از هر میوه رنگسنجی (مدل Konica
 )Minolta CR 400, Japanانجام شد .شاخصهای
رنگ شامل درخشندگی (* ،)Lقرمز-سبز)* (aو
آبیزرد )* (bبود که شاخص خلوص رنگ (کروما) و
زاویۀ هیو از رابطههای زیر محاسبه شد ( Esturk et
.)al., 2011
Chroma =√(𝑎 ∗)2 + (𝑏 ∗)2
∗𝑏
°
) ( hue = tan−1
∗𝑎

مواد جامد محلول)TSS( 1
2

این عامل برحسب درصد با دستگاه قندسنج دیجیتال
(مدل  )PAL-1 Atago, Japonدر دمای اتاق
اندازهگیری شد ).(Asghari et al., 2015

)1. Total Soluble Solids (TSS
2. Refeactometer

×1

عدد کنترل

–100

قابلیت پذیرش

توسط پنج نفر از دانشجویان خانم و از روش نمره
دادن  0تا  5انجام شد .دو عدد میوه از هر تکرار در
ظرفهای مخصوص پالستیکی قرار داده شد و
پانلیستها پس از ارزیابی میوهها از نظر نبود
نشانههای سوختگی ،چروکیدگی و بدشکلی نمرههای
خود را از  0تا  5ثبت کردند :0 .میوة بسیار سالم:1 ،
کمتر از  5درصد چروکیدگی و بدشکلی5-10 :2 ،
درصد چروکیدگی و بدشکلی 10-15 :3 ،درصد
چروکیدگی و بدشکلی 15-20 :4 ،درصد چروکیدگی
و بدشکلی و نمرة  :5بیش از  20درصد چروکیدگی و
بدشکلی (.)Nazoori et al., 2017
شاخص پوسیدگی

 24ساعت پس از انتقال نمونهها به دمای آزمایشگاه،
وجود لکههای قهوهای سطحی و نرم بهعنوان
نشانههای پوسیدگی در نظر گرفته و با استفاده از
رابطۀ زیر محاسبه شد.
)Σ (ni×i) / (N×6

در این رابطه ni ،شمار میوههایی که نشانههای
3. 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazel

صداقتی و همکاران :ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوة سیب رقمهای ...

554

پوسیدگی درجۀ  iرا نشان دادند N ،شمار کل
میوههای هر تیمار و iدرجۀ پوسیدگی (با میزان
فرورفتگی پوست و قهوهای شدن) از  0تا  5است:0 .
بدون نشانههای پوسیدگی 1 :1 ،تا  20درصد20 :2 ،
تا  40درصد 40 :3 ،تا  60درصد 60 :4 ،تا  80درصد
و  :5بیش از  80درصد است ).(Wang et al., 2006
نشت یونی)EL( 1

با استفاده از روش  )2014( Rastegri et al.اندازهگیری
و توسط رابطۀ زیر محاسبه شد.
×100

هدایت الکتریکی اولیه
هدایت الکتریکی ثانویه

= نشت یونی (درصد)

 pHو اسیدیتۀ کل)(TA

با استفاده از دستگاه pHمتر (مدل
 )inolab720, WTW82362و میزان اسیدیتۀ کل میوه
برحسب اسید مالیک که اسید غالب میوة سیب است
با هیدروکسید سدیم ( 0/1نرمال) عیارسنجی و با
رابطۀ زیر محاسبه شد ).(Babalar et al., 2014
= اسیدیتۀ کل (درصد)
حجم عصاره×  × 100 1000حجم سود مصرفی در
تیتراسیون ×نرمالیتۀ سود × اکی واالن اسید غالب
Germany

طرح آماری و تجزیهوتحلیل دادهها

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل
تصادفی با سه تکرار (هر تکرار پنج میوه) اجرا شد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نسخۀ آماری SAS
نسخه  9/4و مقایسۀ میانگینها با آزمون  LSDدر
سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.
نتایج و بحث
کاهش وزن میوه

بنابر جدول تجزیۀ واریانس کاهش وزن میوه در سطح
احتمال  1درصد تحت تأثیر عاملهای مورد بررسی
قرار گرفت (جدول  .)1با طوالنی شدن دورة انبارمانی
وزن میوههای هر دو رقم کاهش یافت .همۀ غلظتهای
مورد استفادة اسید سالیسیلیک (نسبت به تیمار آب
1. Electrolyte leakage

مقطر و نمونۀ بدون شستوشو) در سیب زرد تا 90
روز و در سیب قرمز تا  180روز بازدارندة کاهش وزن
میوه شدند .در پایان دورة انبارمانی بیشترین و
کمترین میزان کاهش وزن به ترتیب با میانگین  1/4و
 0/76درصد مربوط به تیمار شاهد (سیب زرد) و تیمار
اسید سالیسیلیک  2میلیموالر  0/5ساعت (سیب
قرمز) بود (جدول.)2
کاهش وزن با گذشت زمان و تشدید تبخیر ،تعرق
و تنفس به دلیل اختالف فشار بخارآب در فضاهای
بین یاختهای بافتهای میوه و اتمسفر احاطهکنندة آن
امری طبیعی است ) .(Mostofi et al., 2010تفاوت
رقمها در از دست دادن آب به ضخامت پوست ،الیۀ
پوست (کوتیکول) و مقدار کلسیم میوه مربوط است
( .)Jan et al., 2012در پژوهشی درصد کاهش وزن
میوة سیب قرمز لبنانی 2نسبت به دیگر رقمها ،به دلیل
ضخامت بیشتر الیۀ پوست ،کمتر بود ( Veravrbeke et
 .)al., 2003کاربرد اسید سالیسیلیک  1میلیموالر
سبب کاهش از دست دهی آبمیوة سیب رقم
گرانیاسمیت شد ) .(Babalar et al., 2014اسید
سالیسیلیک با دادن الکترون به رادیکالهای آزاد
اکسیژن از تنفس معمولی جلوگیری کرده و با
جلوگیری از مسیر طبیعی انتقال الکترون ،مسیر
جایگزین تنفس را فعال و درنتیجه بازدارندة کاهش
وزن میشود ).(Kazemi et al., 2011
شاخصهای رنگ

از بین شاخصهای رنگ ،تنها خلوص رنگ در سطح
احتمال  5درصد تحت تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک
قرار گرفت .رقم ،زمان انبارمانی و اثر متقابل آنها در
سطح احتمال  1درصد بر درخشندگی (* ،)Lخلوص
رنگ و زاویۀ هیو معنیدار شد (جدول  .)1در آخرین
دورة انبارمانی ( 180روز) ،میزان درخشندگی
میوههای سیب رقم زرد  9درصد و قرمز  11درصد
کاهش یافت .در مدت انبارمانی زاویۀ هیو در هر دو
رقم سیب نسبت به زمان برداشت افزایش یافت اما
تفاوت معنیداری بین دورههای انبارمانی وجود

2. Red Delicious
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نداشت .شاخص خلوص رنگ در مدت انبارمانی بهطور
معنیداری در هر دو رقم سیب کاهش یافت .بیشترین
و کمترین میزان خلوص رنگ با میانگین 46/8و 23/05
به ترتیب مربوط به میوههای سیب رقم زرد پیش از انبار
و میوههای سیب رقم قرمز پس از  90روز انبارمانی بود
(جدول  .)3تیمار اسید سالیسیلیک تا  90روز انبارمانی
سبب حفظ این شاخص شد و از آن به بعد تفاوت
معنیداری با نمونۀ شاهد نداشت (شکل .)1
نتایج بررسی  (2010) Shafiee et al.گویای
همبستگی زیاد شاخصهای رنگ با نوع رقم و مقدار
رنگدانههای موجود در گوشت و پوست میوه دارد.
همراستا با نتایج این تحقیق ،شاخص درخشندگی و
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خلوص رنگ با گذشت زمان انبارمانی در سیب رقم
فوجی ) (Dobrzanski et al., 2016و هلو ( Jin et al.,
 )2006کاهش یافت که دلیل آن افزایش آنتوسیانین و
کاهش آبمیوه بیان شده است .اما در نتایج پژوهشی
دیگر شاخص درخشندگی میوة سیب قرمز لبنانی در
دورة انبارمانی افزایش یافت ).(Ganai et al., 2015
کاربرد پیش از برداشت اسید سالیسیلیک تأثیری بر
شاخصهای رنگ سیب گرانیاسمیت در مدت
انبارمانی نداشت ) (Babalar et al., 2014اما در میوة
توتفرنگی سبب افزایش زاویۀ هیو و کاهش میزان
قهوهای شدن نسبت به میوههای گروه شاهد شد
(.)Shafiee et al., 2010

جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات دو رقم سیب تحت تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک طی  180روز انبارمانی در دمای  2درجۀ سلسیوس
Table 1. Analysis of variance of traits affected by salicylic acid treatments in two apple varieties during 180 days of
storage at 2 degrees Celsius
Total
acidity
**0.78
**0.04
0.002 ns
**0.002
0.003 ns
0.0001 ns
0.0007 ns
0.0002
1.47

pH

Decay

**7.94
**0.25
0.01 ns
**0.07
**0.005
0.001 ns
0.001 ns
0.002
1.1

**0.2
**4.6
**2.3
0.02 ns
0.1 ns
0.2 ns
0.07 ns
0.1
12.46

Electrolyte
leakage
**176.1
**87779
**312
**246.8
*80.3
**192.4
**98.5
24.3
9.2

General
acceptance
**5.7
**8.4
**3.76
**0.24
0.18 ns
**0.6
0.26 ns
0.09
11.8

Weight
loss
**2084.6
**8025.6
**20.3
**346.5
**33.1
**28.4
**17.02
7.4
6.07

TSS

Chroma

Hue

*L

df

**39.5
**18.4
0.57 ns
**3.4
0.5 ns
**1.3
0.48ns
0.5
14.01

*7630.5
**1376.8
*8.58
**104.4
5.6 ns
**4.9
3.2 ns
3.8
5.99

**33.2
**88.97
37.01 ns
**91.9
35.01ns
38.6 ns
27.09ns
31.97
3.15

** 25397
**322.8
20.08 ns
**50.85
15.98 ns
11.3 ns
11.6 ns
9.7
11.1

1
4
7
4
7
28
28
160

Factors
)Cultivar (C
)Storage (S
)Treatment (T
C×S
C×T
T×S
C×T×S
Error
)CV (%

 * ،nsو ** :غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و 1درصد.
ns, *, **: not-significant and significant at 5% and 1% at probability levels, respectively.

جدول  .2اثر متقابل رقم ،تیمار اسید سالیسیلیک و زمان انبارمانی بر کاهش وزن (درصد) میوة سیب
)Table 2. Interaction effects among cultivars, salicylic acid and storage time on weight loss (Percentage
)180(day
1.40 a
1.30 ab
1.17 ab
1.20 a-c
1.16 a-e
1.05 c-h
1.05 c-h
0.94 c-m
1.10 a-f
1.00 c-k
0.92 d-m
0.84 g-p
0.76 j-t
0.85 g-o
0.88 e-m
0.84 g-p

)135(day
1.09 b-g
0.77 i-q
0.76 j-t
0.86 e-n
1.09 b-g
1.09 c-k
0.98 c-l
0.54 q-x
0.96 c-l
0.66 m-t
0.86 e-n
0.73 m-r
0.57 o-x
0.57 o-x
0.76 j-r
0.78 g-p

)90(day
1.02 c-j
0.56 q-x
0.67 m-t
0.75 j-r
0.66 m-v
0.74 k-r
0.39 t-y
0.42 t-y
0.72 l-s
0.52 q-x
0.59 n-v
0.48 r-y
0.35 v-y
0.45 s-y
0.75 j-r
0.68 m-t

)45(day
0.54 q-x
0.40 t-y
0.48 r-y
0.40 t-y
0.40 t-y
0.40 t-y
0.35 v-y
0.29 x-y
0.38 u-y
0.30 v-y
0.46 s-y
0.24 z-y
0.32 v-y
0.30 v-y
0.30 v-y
0.30 v-y

Treatment
A0
AM
A1-0.5
A1-1
A2-0.5
A2-1
A3-0.5
A3-1
A0
AM
A1-0.5
A1-1
A2-0.5
A2-1
A3-0.5
A3-1

Cultivar

Golden delicious

Red delicious

حرفهای مشترک بیانگر نبود اختالف معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون  LSDاست (.)p<0/05
) :)A0بدون شستشو :)AM( ،آب مقطر (نیم ساعت) )A1-0.5( ،و ( :)A1-1اسید سالیسیلیک  1میلیموالر به مدت نیم و یک ساعت )A2-0.5( .و ( :)A2-1اسید
سالیسیلیک 2میلیموالر به مدت نیم و یک ساعت ()A3-0.5و( :)A3-1اسید سالیسیلیک  3میلیموالر به مدت نیم و یک ساعت.
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test,
(A0): No washing, (AM): Distilled water (0.5), (A1-0.5) and (A1-1): 1 mM salicylic acid for half and one hour (A2-0.5) and (A2-1): 2 mM salicylic
acid for half and one hour (A3-0.5) and (A3-1): 3 mM salicylic acid for half and one hour.
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مواد جامد محلول )(TSS

طبق نتایج تجزیه واریانس اثرات سه گانه ،تیمار و اثر
متقابل تیمار با رقم بر مقدار مواد جامد محلول ارقام
سیب معنیدار نبود (جدول  .)1مقدار مواد جامد
محلول در ارقام سیب زرد و قرمز بعد از  180روز
انبارمانی به ترتیب حدود  13و  9درصد نسبت به
زمان برداشت افزایش یافت (جدول  .)3منتهی اثر متقابل

تیمار و دوره انبارمانی نشان از کاهش مقدار قند در  45و
 90روز انبارمانی در اکثر تیمارها دارد و پس از آن فقط
در تعدادی از تیمارها افزایش اندکی دیده شد که از نظر
آماری معنیدار نبود .مقدار مواد جامد محلول پس از
180روز انبارمانی کمتر از روز صفر بود ولی شدت
تغییرات در تیمارهای اسید سالیسیلیک کمتر از گروه
شاهد و آب مقطر بود (شکل .)2

شکل  .1تأثیر زمان انبارمانی و تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص خلوص رنگ میوة سیب .حرفهای مشترک بیانگر نبود اختالف
معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون LSDاست ( .)p<0/05خطوط باالی نمودار بیانگر میانگینها  ±خطای استاندارد است
Figure 1. Effect of storage time and salicylic acid treatments on apple fruit chroma index
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test.
The vertical line on the columns show means ± standard errors.

شکل  .2تأثیر زمان انبارمانی و تیمار اسید سالیسیلیک بر مقدار مواد جامد محلول عصارة میوة سیب .حرفهای مشترک بیانگر نبود
اختالف معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون  LSDاست ( .)p<0/05خطوط باالی نمودار بیانگر میانگینها  ±خطای استاندارد است.
Figure 2. Effect of storage time and salicylic acid treatments on soluble solids of apple fruit extract
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test.
The vertical line on the columns show means ± standard errors.
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افزایش مواد جامد محلول در مدت انبارمانی نتیجۀ
تبدیل نشاسته به قندهای محلول ،کاهش آب و هضم
دیوارة یاختهای است ) .(Kazemi et al., 2011میزان مواد
جامد محلول در سیب رقم’گالب کهنز (در مدت
انبارمانی طوالنی) به دلیل شکستن نشاسته ،در آغاز روند
افزایشی داشت و پس از پایان ذخیرة نشاسته ،مواد جامد
محلول کاهش یافت (.)Hadian deljo et al., 2012
گزارشهای چندی راجع به افزایش مقدار قندهای
محلول در محصوالت مختلف مانند خربزة درختی یا پاپایا
( )Azene et al., 2014و ازگیل ( & Ashornejad
 )Ghasemnejad, 2012در مدت انبارمانی گزارش شده
است .اسید سالیسیلیک با کاهش فعالیت آنزیمهای
تجزیهکنندة دیوارة یاخته مانند سلوالز ،پلیگاالکتروناز و
گزیالناز و آنزیمهای پاداکسنده مانند کاتاالز و پروکسیداز،
تجزیۀ نشاستۀ موجود در بافت میوه را تحت تأثیر قرار
داده و در نتیجه بازدارندة افزایش محتوای مواد جامد
محلول میشود (.)Agarwal et al., 2005
فعالیت پاداکسندگی

همۀ عاملها در سطح احتمال  1درصد بر فعالیت
پاداکسندگی مؤثر بودند .در تیمار  2و  3میلیموالر اسید
سالیسیلیک فعالیت پاداکسندگی هر دو رقم سیب نسبت
به تیمار شاهد تا  90روز انبارمانی افزایش و از آن به پس
کاهش یافت (جدول .)4
فعالیت پاداکسندگی ارتباط نزدیکی با مقدار ویتامین
ث ،ترکیبهای فنلی ،فالونوئیدی و آنتوسیانین دارد.
گزارشهای مربوط به نتایج بررسیهای دیگر نشان از
کاهش فعالیت پاداکسندگی میوة رقمهای مرکبات در
دورة انبارمانی دارد که بسته به رقم متفاوت است
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بهطوریکه پرتقالهای خونی که حاوی آنتوسیانیناند
فعالیت پاداکسندگی بیشتری در پایان دورة انبارمانی
داشتند ( Hamedani et al., 2014; Shojah et al.,
 .)2011افزایش فعالیت پاداکسندگی در مرحلههای اولیۀ
انبارمانی احتمال دارد به دلیل تأثیر دمای پایین در فعال
شدن سامانههای پاداکسنده باشد .کاهش ظرفیت
پاداکسندگی در زمان نگهداری درازمدت میتواند ناشی از
تخریب ترکیبهای فنلی و ویتامینث باشد ( Ferreyra et
 .)al., 2007نتایج بهدستآمده از این پژوهش با یافتههای
گزارش شده در نتایج بررسیهای میوة سیب ( Lata,
 )2008و تمشک قرمز ( )Kruge et al., 2011همخوانی
دارد .اسید سالیسیلیک باعث افزایش تجمع  H2O2و
برخی رادیکالهای آزاد ( )ROSدر چند هفتۀ اول می
شود که این افزایش برای بیان ژنهای عامل مقاومت به
بیماری الزم است .پس از مدتی رادیکالهای آزاد باید از
یاخته حذف شوند .پاداکسندهها بهعنوان دهندة الکترون
به اکسیدانها برای خنثی کردن رادیکالهای آزاد مصرف
میشود که میتواند علت کاهش فعالیت پاداکسندگی در
درازمدت باشد ).(Wang et al., 2006
شاخص پوسیدگی

بنابر نتایج تجزیۀ واریانس اثر سادة تیمار ،زمان انبارمانی
و رقم در سطح احتمال  1درصد بر شاخص پوسیدگی
معنیدار شد (جدول  .)1با افزایش زمان انبارمانی شاخص
پوسیدگی افزایش یافت و تیمار  1میلیموالر اسید
سالیسیلیک تأثیر بهتری نسبت به دیگر غلظتها بر مهار
(کنترل) پوسیدگی داشت و تفاوت معنیداری بین
غلظتهای  2و  3میلیموالر مشاهده نشد .تیمار آب
مقطر نسبت به شاهد پوسیدگی کمتری داشت (شکل.)4

جدول  .3برهمکنش تأثیر رقم و زمان انبارمانی بر ویژگیهای کیفی رقمهای سیب
Table 3. Interaction among cultivars and storage time on the qualitative characteristics of apple cultivars
pH
4.23c
4.2d
4.37 b
4.43 a
4.43 a
3.91h
3.95g
3.98f
3.96fg
4.04e

)Total acidity (%
0.47 a
0.68 b
0.65 c
0.64 d
0.62 e
0.57 f
0.57 f
0.55 g
0.53 h
0.53 h

حرفهای مشترک بیانگر نبود

General acceptance
2.12 e
2.68 cd
2.9 b
2.95 ab
3.6 a
2.16 e
2.54 d
2.6 d
2.85 bc
3.04 ab

*L
77.31 a
75.8 ab
74.27 bc
73.79 c
70.19 d
57.36 e
55.3 f
55.3 f
50.8 g
50.68 g

Chroma
46.8 a
44.8 b
32.6 d
33.9 c
34.1 c
31.2 e
31.2 de
23.05 g
24.7 f
25.3 f

°Hue
178 b
180 ab
180 ab
181 a
180 ab
175.46c
179.4 b
179.3 b
179.3 b
178.4 bc

)TSS (%
10.63 e
11.05 d
11.11 d
12.14 b
12.8 a
11.7 c
12.1 bc
12.4 ab
12.6 a
12.8 a

)Storage (day
At harvest
45
90
135
180
At harvest
45
90
135
180

Cultivar
Golden delicious

Red delicious

اختالف معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون LSDاست (.)p<0/05
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test.
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جدول  .4اثر متقابل رقم ،تیمار اسید سالیسیلیک و زمان انبارمانی بر فعالیت پاداکسندگی (درصد)
)Table 4. Interaction effects among cultivars, salicylic acid and storage time on antioxidant activity (%
)180(day
7.3 l
10.3 i-l
12.86 i-l
9.7 kl
11.01 kl
13.1 i-l
13.6 i-l
9.6 kl

Golden delicious
)90 (day
11.8i-l
15.47h-k
29.7 cd
15.5 h-k
34.06 bc
28.77 e-d
24.26 d-g
25.08 d-f

)180(day
9.5 kl
9.5 kl
12.8 i-l
13.3 i-l
12.5 i-l
17.5 g-j
22.27 d-h
21.86 ef

At harvest
14.8h-k

Red delicious
)90 (day
11.6 jkl
11.6 jkl
19.01 f-i
22.15 e-h
46.06 a
38.6 ab
45.8 a
39.04 ab

Cultivar
Treatment
A0
AM
A1-0.5
A1-1
A2-0.5
A2-1
A3-0.5
A3-1

At harvest
23.5d-g

حرفهای مشترک بیانگر نبود اختالف معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون  LSDاست (.)p<0/05
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test.

b

a

0.3

0.2

0.2

bc

Decay

0.1

ab

0.15
c

0.1
d

Decay

a

0.05

0
0
Golden delicious Red delicious

45 90 135 180
)Storage period (day

0

شکل  .4تأثیر رقم ،زمان انبارمانی و تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص پوسیدگی میوة سیب .حرفهای مشترک بیانگر نبود
اختالف معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون  LSDاست ( .)p<0/05خطوط باالی نمودار بیانگر میانگینها  ±خطای استاندارد است.
Figure 4. Effect of variety, storage time and salicylic acid treatments on apple fruit decay index. Mean within a
column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. The vertical
line on the columns show means ± standard errors.

عامل پوسیدگی بهشدت تحت تأثیر عاملهای
پیش و پس از برداشت است .تأخیر در زمان برداشت
میوه منجر به کاهش استحکام کافی در برابر عاملهای
بیماریزا و درنهایت افزایش این عارضه میشود
( .)Ganai et al., 2015در نتایج بررسی دیگر گزارش
شده اسید سالیسیلیک با جلوگیری از ساخت (سنتز)
اتیلن در شرایط انباری سبب کاهش پوسیدگی و
افزایش قابلیت پذیرش میوة سیب میشود ( Babalar
 .)et al., 2007اسید سالیسیلیک با داشتن تأثیر
قارچکشی ،کاهش در تنفس و تغییرپذیری بافت میوه
منجر به مهار میزان پوسیدگی پس از برداشت در
برخی از محصوالت مانند پرتقال ( Huang et al.,

 ،)2008هلو ) ،(Rehab, 2013سیب ( Hadian deljo et

 )al., 2012و گالبی ) (Davarinejad et al., 2014شده
است.
قابلیت پذیرش

اثر متقابل اسید سالیسیلیک و رقم و اثر سهگانۀ آنها
بر قابلیت پذیرش میوه معنیدار نشد (جدول .)1
قابلیت پذیرش میوه با افزایش مدتزمان انبارمانی
کاهش یافت (جدول  .)3تیمار اسید سالیسیلیک 2
میلیموالر به مدت نیم ساعت سبب حفظ قابلیت
پذیرش میوة سیب شد و تأثیر زمان انبارمانی را بر
قابلیت پذیرش میوه کاهش داد .کسب نمرة باالی 2/5
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به معنی غیرقابلمصرف بودن میوه به شمار میآمد با
این حال تیمار شاهد ) (A0تا  135روز انبارمانی
وضعیت مناسبی داشت (شکل .)5
میوة سیب از جمله محصوالتی است که خواص
ظاهری آن تحت تأثیر رنگ و تغییرپذیری شکل میوه
قرار دارد .بررسی انجامشده روی رقمهای مختلف
سیب نشان داد ،با افزایش زمان انبارمانی قابلیت
پذیرش میوهها در همۀ رقمها کاهش پیدا کرد ( Susaj
 .)et al., 2014اسید سالیسیلیک با تأخیر در
پراکسیداسیون چربیهای غشاء ،مهار زیستساخت
اتیلن و در نتیجه تأخیر در پیری ( & Asghari
 ،)Soleimaniaghdam, 2010جلوگیری از کاهش وزن
) (Kazemi et al., 2011و کاهش آسیب سرمازدگی
) (Wang et al., 2006منجر به افزایش پذیرش کلی
محصوالت در دورة انبارمانی میشود.

سالیسیلیک در مقایسۀ تیمار شاهد تا 135روز
انبارمانی نشت یونی کمتری داشتند و از آن پس
تفاوتی با تیمار شاهد نداشت ،ولی تیمار اسید
سالیسیلیک بر نشت یونی رقم سیب زرد تا  45روز
مؤثر بود و از آن پس تفاوتی با نمونۀ شاهد مشاهده
نشد (جدول .)5
دمای پایین انبار به مدت طوالنی روی چربی،
فرآیندهای غشایی و نفوذپذیری غشاء اثر گذاشته و
آنها را تغییر میدهد .تغییر در تراوایی غشای واکوئل
و نشت مواد فنلی باعث قهوهای شدن پوست میشود.
همسو با نتایج این بررسی ،با افزایش مدتزمان
انبارمانی نشت یونی میوة انار افزایش یافت و کاربرد
اسید سالیسیلیک تا  135روز انبارمانی قادر به کاهش
نشت یونی نسبت به میوههای شاهد شد ( Rastegri et
 .)al., 2014تیمار اسید سالیسیلیک سبب تولید و
تحریک پروتئینهای تکانۀ دمایی میشود ،آنها با
انتقال در عرض غشاءها یا تخریب پروتئینهای ناپایدار
و تولید پروتئینهای پایدار از رخداد تنش سرمایی
جلوگیری میکنند .اسید سالیسیلیک از فعالیت آنزیم
کاتاالز جلوگیری و با فعال کردن آنزیمهای پاداکسنده،
مقاومت میوة انار را افزایش داد ( Sayyari et al.,
.)2009

نشت یونی ))EL

بنابر نتایج بهدستآمده از جدول تجزیۀ واریانس همۀ
عاملها بر میزان نشت یونی مؤثر بودند (جدول  .)1با
افزایش زمان انبارمانی نشت یونی افزایش یافت که
میزان آن در سیب قرمز بیشتر از سیب زرد بود .در
ضمن سیبهای لبنانی قرمز تیمارشده با اسید
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شکل  .5تأثیر زمان انبارمانی و تیمار اسید سالیسیلیک بر قابلیت پذیرش .حرفهای مشترک بیانگر نبود اختالف معنیدار
میانگینها بر پایۀ آزمون  LSDاست ( .)p<0/05خطوط باالی نمودار بیانگر میانگینها  ±خطای استاندارد است
Figure 5. Effects of storage time and Salicylic acid treatments on General acceptance. Mean within a column
followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test. The vertical line on the
columns show means ± standard errors.
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جدول  .5اثر متقابل رقم ،تیمار اسید سالیسیلیک و زمان انبارمانی بر نشت یونی (درصد)
)Table 5. Interaction effects of cultivars, salicylic acid and storage time on electrolyte leakage (percentage
)180 (day
69.9 ab
69 a-d
68.1 a-e
62.5 b-h
55.6 h-l
61.9 b-h
61.77 b-h
67.4 a-f
71.87 a
68.69 a-d
68.38 a-e
69.9 ab
65.67 a-g
67.4 a-f
57.9 g-j
69.5 a-c

)135 (day
59.45 e-i
56.2 h-k
56 h-l
58.99 f-i
52.1 i-m
58.8 f-i
58.9 f-i
57.1 g-j
68.1 a-c
55.6 h-l
62 b-h
60.2 d-i
60.6 c-h
58.04 g-j
57.9 g-j
61.5 b-h

)90 (day
41.46 n-s
33.45 s-w
45.1 m-q
52 i-m
49.46 j-n
39.2 o-u
38.47 p-v
39.34 o-u
45.33 m-q
34.64 r-w
43.6 m-r
57.9 g-j
33.5 s-w
44.6 m-q
39.8 o-t
39.8 o-t

)45(day
38.9 o-v
46.98 l-p
31.4 s-w
40.37 o-t
33.5 s-w
33 s-w
32.3 t-w
32.3 t-w
34.8 r-w
31.3 t-w
41.3 n-s
42.9 n-r
33 s-w
37.19 q-v
31.34 t-w
33.5 s-w

At harvest
30.27 u-x

31.3 t-w

Treatment
A0
AM
A1-0.5
A1-1
A2-0.5
A2-1
A3-0.5
A3-1
A0
AM
A1-0.5
A1-1
A2-0.5
A2-1
A3-0.5
A3-1

Cultivar

Golden
delicious

Red
delicious

حرفهای مشترک بیانگر نبود اختالف معنیدار میانگینها بر پایۀ آزمون  LSDاست (.)p<0/05
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test.

اسیدیتۀ کل و pH

نتیجهگیری کلی

تأثیر تیمار اسید سالیسیلیک بر  pHو اسیدیتۀ کل
معنیدار نشد .با افزایش زمان انبارمانی شاخص اسیدیتۀ
کل و  pHدر هر دو رقم به ترتیب کاهش و افزایش یافت.
سیب زرد اسیدیته و  pHباالتری نسبت به سیب قرمز
داشت (جدول  .)3نداشتن تأثیر معنیدار اسید
سالیسیلیک بر  pHو اسیدیتۀ کل در گوجهفرنگی
( )Yıldırım & Dursun, 2009و توتفرنگی ( Karlidag
 )et al., 2009همسو با نتایج این تحقیق بود .منتهی در
میوة انگور ،به دلیل داشتن اسیدهای آلی بیشتر و تبدیل
اسیدهای آلی به ترکیبهای دیگر مانند قندها و مصرف
آنها در فرآیند تنفس و دیگر فعالیتهای سوختوسازی،
منجر به کاهش شدید در میزان اسیدهای آلی و در
نتیجه افزایش  pHدر طول مدت نگهداری شد .تیمار
اسید سالیسیلیک میتواند با کاهش تنفس و کند کردن
فرآیندهای متابولیکی یاخته تا حدودی از کاهش
اسیدهای آلی جلوگیری کند (.)Asghari et al., 2015

با توجه به نتایج بهدستآمده ،اسید سالیسیلیک
موجب کاهش میزان پوسیدگی و نشت یونی و حفظ
آبمیوه ،مواد جامد محلول و افزایش فعالیت
پاداکسندگی و درنهایت موجب افزایش عمر انبارمانی
میوههای سیب شد .نظر به این مطلب که تیمار آب
مقطر در مقایسه با میوههای شاهد پوسیدگی کمتری
نشان داده ،بهتر است در صورت نبود دسترسی به
اسید سالیسیلیک میوهها شسته و پس از بستهبندی با
پوشش پلیاتیلن انبار شوند .اسید سالیسیلیک با
غلظت  2میلیموالر مؤثرترین تیمار در کاهش آسیب
سرمازدگی ،کاهش قهوهای شدن و حفظ ویژگیهای
کیفی میوه است و میوههایی که به مدت نیم ساعت
تیمار شده بودند ،طعم و مزة بهتری نسبت به دیگر
تیمارها داشتند .سیب رقم قرمز لبنانی نسبت به سیب
زرد لبنانی تا مرحلۀ آخر انبارمانی کیفیت مطلوبتر و
توان انبارمانی باالتری دارد.
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