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چکیده
، مرحله اول. آزمایشی در دو مرحله انجام گرفت، به همین منظور.انبارمانی محصوالت باغبانی با تیمارهای قبل و پس از برداشت مرتبط است
90  و60 ،۳0  سه بار در زمانهای، گرم بر لیتر1  و0/1 ، میلیموالر و کالت آهن با غلظتهای صفر۴  و2 ،سالیسیلیکاسید با غلظتهای صفر
. درجه سانتیگراد صورت گرفت۴  و1  مرحله دوم در سردخانه با دو دمای.روز پس از تمام گل بر درختان آلو رقم خاکی محلولپاشی گردید
، صفات کیفی شامل سفتی بافت. تکرار انجام شد۳ اسپلیتپالت در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با-آزمایش به صورت فاکتوریل
 نتایج نشان داد سالیسیلیکاسید به تنهایی بر. مواد جامد محلول و میزان آنتوسیانینها اندازهگیری شد، اسید قابل تیتراسیون،C ویتامین
. و آنتوسیانینها در سطح یک درصد و سفتی در سطح پنج درصد تأثیر داشتC  ویتامین، مواد جامد محلول،شاخصهای اسید قابل تیتراسیون
 تمامی شاخصهای مورد بررسی، عالوه بر این.همچنین محلولپاشی آهن به تنهایی بر آنتوسیانینها در سطح یک درصد اثر معنیدار گذاشت
،C  ویتامین، تیمار با سالیسیلیکاسید موجب حفظ مواد جامد محلول.در هر دو دما در طول مدت نگهداری دچار تغییرات معنیداری شدند
 تیمار، همچنین. میلیموالر مؤثر واقع شد۴  میلیموالر بیش از غلظت2  سفتی بافت و افزایش اسید قابل تیتراسیون گردید که غلظت،آنتوسیانین
 روز۴0  و60  درجه سانتیگراد و بهترتیب تا۴  درجه سانتیگراد بیش از1  دمای، درمجموع. گرم بر لیتر سبب بهبود کیفیت میوه شد0/1 با آهن
.موجب حفظ کیفیت و بازارپسندی میوه شد
.C  ویتامین، سفتی، پس از برداشت، آنتوسیانینها، آلو:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Storage of horticultural crops is associated with pre and postharvest treatments. For this purpose, an experiment was
conducted in two steps. The first step, salicylic acid (0, 2 and 4 mM) and iron chelate (0, 0.1 and 1 g/l) were sprayed
three times at 30, 60 and 90 days after full bloom on plum cv. Flavor supreme pluot. The second step was carried out
at storage with two temperatures (1 and 4 C). The experiment was performed as factorial split-plot in a completely
randomized block design with three replications. Qualitative characteristics including tissue firmness, vitamin C,
titratable acid, total soluble solids and anthocyanins content were measured. The results showed that salicylic acid
treatment had a significant effect on TSS, TA, vitamin C and anthocyanins at 1% level and tissue firmness at 5%
level. Iron application was significant at 1% level on anthocyanins. In addition, all of the studied characteristics were
significantly changed during storage at both temperatures. Spraying plum trees with salicylic acid with 2 mM
concentration retained total soluble solids, vitamin C, anthocyanin, tissue firmness and titratable acid increased more
than the 4 mM. Also, treatment with iron (0.1 g/l) improved fruit quality. In general, 1 °C temperature was more
effective than 4 °C and maintained the quality and marketability of fruits up to 60 and 40 days, respectively.
Keywords: Anthocyanins, firmness, plum, postharvest, vitamin C.

* Corresponding author E-mail: askari@ut.ac.ir

86

رنجبر مالی دره و همکاران :اثر محلولپاشی قبل از برداشت آهن و سالیسیلیکاسید بر برخی ...

مقدمه
آلو گیاهی متعلق به تیره رزاسه و به سه دسته آسیایی
( ،)P. salicinaاروپایی ( )P. domesticaو آمریکایی
"Flavor
( )P.americanaتقسیم میشوند .رقم
" supreme pluotجزو آلوهای آسیایی بوده و یک رقم
هیبرید ( )Pluotبین آلو و زردآلو است .به طورکلی
هیبریدهای آلو و زردآلو به سه دسته تقسیم میشوند،
دسته اول به Pluotها ( 75درصد آلو و  25درصد
زردآلو) معروف میباشند که رقم مورد مطالعه در این
تحقیق ( Prunus salicina cv. Flavor supreme
 )pluotهم از این دسته از آلوها بوده که دارای میوه ی
کشیده با رنگ گوشت قرمز و رنگ پوست کدر و به
اصطالح خاکی ،دسته دوم Pluomcotها ( 50درصدآلو
و  50درصد زردآلو) و دسته سوم که به Apricotها
( 75درصد زردآلو و  25درصد آلو) معروف میباشند
( ،)Hartman & Neumuller, 2009که بهدلیل بافت
مستحکم مناسب انبارمانی است اما بهواسطه طول
مدت نگهداری ،در برابر عوارض فیزیولوژیکی و
بیماریها حساس است .نگهداری در دمای پایین
مهمترین روش مورداستفاده بهمنظور حفظ محصوالت
برداشتشده میباشد .با این وجود ،نگهداری
محصوالت در دمای پایین در گستره باالتر از نقطه
انجماد تا حدود  10درجه سانتیگراد سبب بروز
خسارت سرمازدگی در میوهها و سبزیها میگردد
( .)Wang, 1993آلو یکی از محصوالت باغی مهم در
جهان بوده اما میوهای بسیار فسادپذیر با عمر قفسهای
کوتاه در دمای محیط میباشد .دمای پایین انبار جهت
افزایش عمر انبارمانی توصیه میگردد ،با این حال،
میوههای آلو در برابر دمای پایین انبار آسیبپذیر بوده
و دچار سرمازدگی میشوند ( Crisosto & Kader,
 .)2000بافت نرم آلو موجب افزایش تلفات پس از
برداشت آلو در مراحل مختلف بازار رسانی می شود
( .)Muhammad, 2012خسارات فنی پس از برداشت
به تلفات کمی و کیفی قابل اندازهگیری نظیر تغییر در
دسترس بودن محصول ،قابل مصرف بودن محصول،
سالمت و کیفیت محصول در مراحل مختلف حمل و
نقل میپردازد .عوامل اصلی تلفات پس از برداشت آلو
عبارت است از تلفات بیولوژیکی ،میکروبیولوژیکی

(قارچ ،باکتری) ،شیمیایی (آلودگی به آفتکشها)،
بیوشیمیایی (واکنش آنزیمی) ،مکانیکی ،فیزیکی
(سرما یا گرمای بیش از حد) و Shah & Farooq, ( ...
.)2006; Khan et al., 2008; Buyukbay et al., 2011
چندین ماده جهت افزایش عمر انبارمانی و کاهش
سرمازدگی در دمای پایین انبار معرفی شدهاند ( Guo
 .)et al., 2006; Khan et al., 2008سالیسیلیکاسید با
فرمول شیمیایی  HOC6H4COOHیکی از
تنظیمکنندههای رشد گیاهی است که دامنه وسیعی از
واکنشهای متابولیکی و فیزیولوژیکی را در گیاهان
سبب میشود ( .)Raskin, 1992aسالیسیلیکاسید در
کاهش آسیب سرمایی و نشت الکترولیتی در میوه انار
نسبت به میوههای شاهد بسیار مؤثر است ( Sayyari et
 .)al., 2009تیمار با غلظتهای مختلف سالیسیلیک-
اسید ( 3 ،2 ،1و  4میلیموالر) سبب مقاومت بیشتر
میوههای آلو به کاهش وزن نسبت به میوههای شاهد
میشود و با افزایش غلظت سالیسیلیکاسید ،این
کاهش وزن ،به میزان کمتری رخ میدهد و همچنین
موجب حفظ میزان ویتامین ث ،اسید قابل تیتراسیون،
آنتیاکسیدان کل و فنول کل در غلظتهای باالتر شد
( .)Davarinejad et al., 2013گزارش شده که تیمار
با سالیسیلیکاسید نهتنها سبب مهار تنفس میشود
بلکه با کاهش تولید  ،CO2نقطه بحرانی تنفس در
میوههای فرازگرا ( )climactericرا نیز به تعویق
میاندازد .همچنین سبب تأخیر در تنفس فرازگرا شده
و تولیدات حاصل از تنفس نیز کاهش مییابند ( Luo
.)et al., 2011
خاکهای آهکی و قلیایی نواحی خشک و نیمه
خشک به ویژه در کشور ایران و همچنین برخی از
خاکهای شنی با مشکل کمبود آهن مواجه هستند.
کلروز ناشی از کمبود آهن از جمله عارضههای شایع
بهویژه در زمینهای آهکی و یکی از عوامل
محدودکننده در رشد و پرورش درختان میوه در
بسیاری از نقاط جهان است (.)Abadia et al, 2011
آهن در آنزیمهای گیاهی زیادی وجود دارد و نقش
غالب را در واکنشهای اکسایشی-کاهشی در فتوسنتز
و تنفس ایفا میکند .همچنین آهن نقش مهمی در
سنتز  rRNAو  mRNAکلروپالست ایفا میکند که

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،52شمارة  ،1بهار 1400
( & Noort

سنتز کلروفیل را تحت تأثیر قرار میدهند
 .)Wallace, 1966بهعالوه آهن بخشی از گروه
کاتالیزوری بسیاری از آنزیمهای اکسیداسیون و
احیاست ( .)Al-Bamarny, 2010با افزایش میزان
آهن ،تجمع کلروفیلها به مقدار قابل توجهی افزایش
مییابد ( .)Alvarez-Fernandez et al., 2004کمبود
آهن موجب کاهش وزن تر ،اندازه ،رنگ ،سفتی ،ویتامین
ث و مواد جامد محلول میوه هلو در مقایسه با میوههای
درختان هلوی رشد یافته در شرایط بهینه میگردد
( .)Alvarez-Fernandez et al., 2003محلول پاشی برگی
مشکالت دستیابی به محلول غذایی را در برخی شرایط
خاص خاک ( عدم یا کاهش جذب آهن در خاکهای
آهکی) را کاهش میدهد ( )Mengal, 2001و روش
مناسبتری برای تهیه عناصر غذایی برای گیاهان دارای
کمبود میباشد ( & Erdal et al; 2004; Borowski
 .)Michalek, 2011معموالً اثر محلول پاشی سریع بوده و
رنگ سبز برگها پس از چند روز در گیاه ظاهر میشود
(.)Fernandez & Ebert, 2005
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر
محلولپاشی قبل از برداشت آهن و سالیسیلیکاسید
بر برخی خصوصیات کیفی میوه آلو رقم خاکی در
شرایط انبارمانی با دو دمای سردخانه است.
مواد و روشها
مواد گیاهی

پژوهش حاضر در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم
باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران ،واقع در شهر کرج،
در سال  1394انجام شد .بههمین منظور ،تعداد  27اصله
درخت آلو رقم خاکی (پیوند شده روی پایه بذری آلو) که
از نظر سن ( 11سال) و اندازه یکنواخت بوده و میانگین
عملکرد بین  20تا  25کیلوگرم در هر درخت داشتند ،به
صورت تصادفی انتخاب شدند.
روش کار

این تحقیق در دو مرحله مجزا صورت پذیرفت .مرحله
اول محلولپاشی روی درختان آلو با تیمارهای
سالیسیلیکاسید (صفر بهعنوان شاهد 2 ،و  4میلیموالر)
و آهن سکوسترین (صفر 0/1 ،و  1گرم بر لیتر) به فواصل
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 60 ،30و  90روز پس از تمام گل ()Full bloom
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل
تصادفی با  3تکرار انجام شد .همزمان با رسیدن تجاری
میوهها (رسیدن تجاری معموالً برای این نوع رقم آلو،
قرمزی بیش از  70درصد گوشت میوه میباشد) ،در
مرحله دوم این تحقیق ،میوهها برداشت و برای توزین و
نگهداری محصول به سردخانه منتقل شدند .میوهها در
دو دمای  1±0/5و  4±0/5درجه سانتیگراد و رطوبت
نسبی  85-90%نگهداری شدند .خصوصیات کیفی
میوهها ،در چهار دوره و در روزهای شروع نگهداری (روز
صفر) 40 ،20 ،و  60روز پس از برداشت اندازهگیری شد،
در نهایت تجزیه تحلیل دادهها به صورت فاکتوریل-
اسپلیتپالت با فاکتور اصلی زمان انبارمانی و فاکتورهای
فرعی آهن و سالیسیلیک اسید انجام شد.
اندازهگیری صفات

ارزیابی غلظت مواد جامد قابل حل ( )TSSتوسط دستگاه
رفرکتومتر دستی ،مدل  ATGO-ATC- 20Eانجام شد.
میزان اسید میوه عیارسنجیشده ( )TAبا هیدروکسید
سدیم  0/1نرمال بر حسب اسید مالیک ،با استفاده از
رابطه زیر محاسبه شد (:)Shafiee et al., 2010
V × N × MeqMA
) × 100
Y
آن  TAاسید نمونه بر حسب اسیدمالیکV ،
( = %TA

که در
میلیلیتر سود مصرفی برای عیارسنجی (تیتراسیون)N ،
نرمالیته سود مصرفی Y ،میلیلیتر حجم نمونه یا وزن آن
بر حسب گرم و  MeqMAاکیواالن اسید غالب آلو
(اکیواالن اسید مالیک =  )67بودند.
میزان ویتامین ( Cاسید آسکوربیک) از روش
تیتراسیون با ید و یدور پتاسیم اندازهگیری شده و طبق
فرمول زیر محاسبه گردید (:)Sayyari et al., 2009
= میلیگرم ویتامین  Cدر  100گرم نمونه
.

 × 0/88حجم محلول یدیدور پتاسیم مصرفی
میزان عصاره صاف شده میوه

روش اختالف  pHبرای سنجش میزان آنتوسیانینها
بهکار برده شد (:)Giusti & wrolstad, 2001
= آنتوسیانینهای کل )(mg/L
445
A
)
) × (×1000
(( ×)5
26900
2
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سفتی میوهها توسط دستگاه سفتیسنج
( )Penetrometerدستی (با قطر پروپ  8میلیمتر و
مدل  )FHT200برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع
اندازهگیری شد (.)Shafiee et al., 2010
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزارهای آماری
و  MSTAT-Cو رسم نمودارها توسط نرمافزار Excel
صورت گرفت .به منظور مقایسه میانگینها از آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد استفاده
شد.
SAS

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تیمارهای مختلف
بر بیشتر شاخصهای مورد بررسی معنیدار شد.
سالیسیلیک اسید به تنهایی در دمای  1درجه
سانتیگراد تأثیر معنیدار بر شاخصهای ،TA ،TSS
آنتوسیانینها و سفتی بافت میوه و در دمای  4درجه
سانتیگراد بر  ،TAویتامین  Cو آنتوسیانینها داشت.
همچنین محلولپاشی آهن به تنهایی بر میزان
آنتوسیانینها در دمای  1و  4درجه سانتیگراد اثر
معنیدار گذاشت .عالوه بر این ،تمامی شاخصهای
مورد بررسی در هر دو دما در طول مدت نگهداری
دچار تغییرات معنیداری شدند (جدول .)1
دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول میوه در
هردو دمای  1و  4درجه سانتیگراد در سطح پنج
درصد تأثیر معنیدار داشت .همچنین ،تیمار
سالیسیلیکاسید موجب تأثیر معنیدار بر  TSSآلو در
دمای  1درجه سانتیگراد شد.
در دمای  1درجه سانتی گراد ،دوره انبارمانی و
سالیسیلیک اسید در سطح یک درصد بر میزان اسید
قابل تیتراسیون میوه اثر معنیدار گذاشتند.
همچنین در دمای  4درجه سانتی گراد اثر متقابل
آهن و سالیسیلیک اسید در سطح پنج درصد و
اثرمتقابل دوره انبارمانی و سالیسیلیک اسید در
س طح یک درصد بر میزان  TAمعنیدار شدند .در
دمای  1درجه سانتی گراد ،تنها دوره انبارمانی بر
میزان ویتامین  Cمیوه آلو در سطح یک درصد تأثیر

معنی دار داشته است .همچنین در دمای  4درجه
سانتی گراد ،دوره انبارمانی ،اثر متقابل آهن و
سالیسیلیک اسید و اثر متقابل انبارمانی و
سالیسیلیک اسید و همچنین اثر متقابل انبارمانی و
آهن در سطح یک درصد و تیمار سالیسیلیکاسید و
نیز اثر متقابل آهن ،سالیسیلیک اسید و انبارمانی در
سطح یک درصد معنی دار شده است .دوره انبارمانی،
تیمار سالیسیلیک اسید ،آهن ،اثر زمان و آهن و اثر
متقابل سالیسیلیک اسید و آهن ،در مدت انبارمانی
طی دمای  1درجه سانتی گراد توانستند بر میزان
آنتوسیانین ها در سطح یک درصد تأثیر معنیدار
بگذارند اما طی دمای  4درجه سانتی گراد اثر این
ترکیبات نشان داد که انبارمانی ،کاربرد
سالیسیلیک اسید ،اثر زمان در سالیسیلیک اسید و اثر
متقاب ل سالیسیلیک اسید ،آهن و مدت انبارمانی بر
میزان آنتوسیانین ها در سطح یک درصد و اثر مدت
انبارمانی در آهن در سطح پنج درصد معنیدار بود.
دوره انبارمانی بر سفتی بافت میوه آلو در دو دمای
 1و  4درجه سانتیگراد به ترتیب در سطح پنج و
یک درصد و سالیسیلیک اسید در دمای  1درجه
سانتی گراد در سطح پنج درصد تأثیر معنیدار
داشت اما آهن معنی نشد (جدول .)1
مواد جامد قابل حل ()TSS

در هر دو دمای  1و  4درجه سانتی گراد ،میزان مواد
جامد محلول در روز صفر در پایین ترین میزان قرار
داشت ،اما با افزایش زمان نگهداری افزایش یافته و
در انتهای انبارمانی به باالترین مقدار رسیدTSS .
در دمای  4درجه سانتی گراد افزایش بیشتری نسبت
به دمای  1درجه سانتی گراد از خود نشان داد
(شکل .)1
تیمار آلو با سالیسیلیکاسید با غلظت دو
میلیموالر در دمای  1درجه سانتیگراد موجب افزایش
مواد جامد محلول میوه نسبت به شاهد شد .غلظت
چهار میلیموالر تفاوت معنیداری با شاهد نداشت.
عالوه بر این ،در دمای  4درجه سانتیگراد تفاوت
معنی داری بین غلظت های مختلف سالیسیلیکاسید
مشاهده نشد (شکل .)2
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 آنتوسیانین و سفتی آلو رقم خاکی در،C  ویتامین،TA ،TSS  نتایج تجزیه واریانس اثر سالیسیلیکاسید و آهن بر میزان.1 جدول
 درجه سانتیگراد4±0/5  و1±0/5  روز نگهداری در سردخانه با دماهای60  و40 ،20 ،زمانهای شروع انبارمانی
Table 1. Results of variance analysis effect of salicylic acid (SA) and Fe on TSS, TA, vitamin C, anthocyanins and tissue
firmness of Prunus salicina cv. Flavor supreme pluot at 0, 20, 40 and 60 days after storage in cold storage with 1±0.5C and
4±0.5C
Source of
variation
Replication
Storage time
(Time)
Salicylic acid
(SA)
Fe
SA×Fe
SA×Time
Fe×Time
SA×Fe×Time
Error
CV%

Mean of squares
TA
1°c
4°c
0.19**
0.19**

2

Anthocyanin
1°c
4°c
84.61ns
23.2ns

Vitamin C
1°c
4°c
182.64**
26.99ns

3

996.2**

1237.9**

129.76**

360.5**

4.03**

2

532.56**

319.38**

35.89ns

51.81**

0.09**

**

**

ns

ns

df

2
4
6
6
12
178
-

364.12
89.92ns
24.01ns
257.45**
320.39**
0.07
13.75

ns

234.21
35.38ns
158.58*
387.69**
411.57**
0.23
16.44

1.6
40.58ns
13.46ns
6.3ns
36.02ns
20.42
17.71

16.16
43.77**
42.26**
58.93**
48.28**
11.66
12.66

TSS
1°c
4°c
26.29**
8.01**

Firmness
1°c
4°c
4.64ns
1.55ns

2.51**

15.79*

6.1*

79.1**

52.56**

0.05**

26.76**

1.79ns

42.65*

1.33ns

ns

ns

0.47ns
1.14ns
1.03ns
1.44ns
0.37ns
6.74
19.26

ns

0.01
0.03ns
0.01ns
0.02ns
0.02ns
0.01
11.23

ns

0.004
0.24*
0.02ns
0.006ns
0.005ns
0.01
12.17

1.13
9.65ns
6.92ns
7.51ns
5.03ns
5.53
17.09

2.92
2.96ns
4.51*
3.04ns
1.02ns
1.83
10.48

9.71
18.32ns
14.1ns
27.51ns
26.66ns
22.5
18.94

. درصد1  و5  به ترتیب نبود تفاوت معنیدار و تفاوت معنیدار در سطح احتمال:**  * و،ns
ns, *, **: non-significantly difference and signiﬁcantly difference at 5 and 1% of probabiliy levels, respectively.

Total soluble solids (%Brix)

Temperature
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10

4 °c

1 °c

a
b

ab

[CELLRANGE]
b

ab

ab

0

20

a

40

60

Storage days

. مقایسه میانگین اثر دمای انبار بر مواد جامد محلول میوه آلو رقم خاکی.1 شکل
Figure 1. Mean comparison effect of storage temperature on TSS in plum fruit (cv. Flavor supreme pluot).

Total soluble solids (%Brix)

16

Temperature

15
14

1 °c

4 °c

a
b

b
b

13

b

b

12
11
10
0

2
Salicylic acid (mM)

4

. مقایسه میانگین اثر متقابل سالیسیلیکاسید و دمای انبار بر میزان مواد جامد محلول میوه آلو رقم خاکی.2 شکل
Figure 2. Mean comparison interaction effect of salicylic acid and storage temperature on TSS content of plum fruit
(cv. Flavor supreme pluot).
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بیشترین تغییراتی که هنگام رسیدن میوه صورت
میگیرد مربوط به شکستن کربوهیدراتهای پلیمری
خصوصاً قندهای موجود در دیواره سلولی میباشد که
منجر به تغییر مزه و تغییر در بافت محصول میشود،
به همین دلیل میزان مواد جامد محلول با رسیدن
میوه افزایش مییابد ( .)Rahemi, 2005گزارش شده
است که نگهداری میوهها بهویژه میوههای فرازگرا مانند
هلو در سردخانه موجب افزایش میزان مواد جامد محلول
میگردد ( Ranjbaran et al., 2011; Shokri Heydari et
 .)al., 2020; Tareen et al., 2012علت افزایش میزان
مواد جامد محلول در میوههای تیمار شده با
سالیسیلیکاسید نسبت به میوههای شاهد این است
که سالیسیلیکاسید نقش بسیار مهمی در وضعیت
انرژی گیاهان و انتقال و تجمع مواد فتوسنتزی دارد و
به این سبب بر افزایش این میزان مؤثر بوده است
( .)Ahmad et al., 2012گزارش شده که هرچه دمای
انبار میوه آناناس بیشتر باشد ،میزان مواد جامد محلول
1 °c

4 °c

در طی مدت انبارمانی کاهش معنیداری از خود نشان
میدهد ،به این صورت که میزان مواد جامد محلول در
دمای  5و  10درجه سانتیگراد نسبت به دمای  25درجه
سانتیگراد تغییر کمتری نشان داد که دلیل آن میتواند
تأخیر در رسیدن میوه در دماهای پایینتر باشد ( Hong
.)et al., 2013
اسید قابل تیتراسیون ( )TAمیوه آلو

با افزایش دوره انبارمانی میزان اسید قابل تیتراسیون
میوه آلو در هر دو دمای  1و  4درجه سانتیگراد
کاهش معنیداری پیدا کرد ،بهطوریکه در انتهای
انبارمانی به پایینترین حد خود بهترتیب با میزان
 0/854و  0/68درصد رسید (شکل .)3
تیمار با غلظت دو میلیموالر سالیسیلیکاسید در
دمای  1و  4درجه سانتیگراد موجب حفظ بیشتر
اسید قابل تیتراسیون میوه نسبت به تیمار شاهد و
غلظت چهار میلیموالر شد (شکل .)4
1.6

a

Temperature

1.4
1.2

c

d

1
b
0.8

b

)Titrable acid (%

b
a

0.6

c

0.4
40

60

Storage days

0

20

شکل  .3مقایسه میانگین اثر دمای انبار بر اسید قابل تیتراسیون میوه آلو رقم خاکی
)Figure 3. Mean comparison effect of storage temperature on TA in plum fruit (cv. Flavor supreme pluot

1 °c

4 °c

Temperature
ab

a

1.2

1

a

ab

b

0.9
0.8

)Titrable acid (%

b

1.1

0.7
0.6
4

2
)Salicylic acid (mM

0

شکل  .4مقایسه میانگین اثر متقابل سالیسیلیکاسید و دمای انبار بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه آلو رقم خاکی
Figure 4. Mean comparison interaction effect of salicylic acid and storage temperature on TA content of plum fruit
)(cv. Flavor supreme pluot
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در غلظت صفر و  1گرم بر لیتر آهن ،تیمار با
سالیسیلیکاسید موجب کاهش اسید قابل تیتراسیون
و در غلظت  0/1گرم بر لیتر تیمار با سالیسیلیکاسید
با افزایش غلظت سبب افزایش اسیدقابل تیتراسیون
شده است .کمترین میزان اسید قابل تیتراسیون در
تیمار با سالیسیلیکاسید با غلظت چهار میلیموالر با
مقدار  0/853درصد و بیشترین مقدار آن در تیمار
 0/1گرم بر لیتر آهن به همراه سالیسیلیکاسید با
غلظت چهار میلیموالر (با مقدار  0/958درصد)
مشاهده گردید (شکل .)5
میزان اسید قابل تیتراسیون در میوهها مربوط به
غلظت اسیدهای آلی موجود در میوه می باشد و اسید
غالب در میوه آلو اسیدمالیک است ( Muftuoglu et al,
 .)2012در نمودار  6مشاهده میشود میزان اسید قابل
تیتراسیون طی انبارمانی کاهش یافت که با نتایج حاصل
از اندازه گیری اسید قابل تیتراسیون در میوه توت فرنگی
در طول دوره انبارمانی مطابقت داشت ( Fernandez et
 .)al, 2006از آنجایی که اسیدهای آلی به عنوان
سوبسترای اصلی در مکانیسم تنفس می باشند کاهش
اسید قابل تیتراسیون در طی انبارمانی میتواند به علت
تغییرات متابولیکی در میوه و یا مصرف اسیدهای آلی
طی فرایند تنفس باشد ( Echeverria and Valich,
 .)1989به طور معمول ،اسید قابل تیتراسیون و میزان
اسید آلی کل در طول رسیدن میوه کاهش می یابند .با
این حال ،تیمار میوه کیوی با سالیسیلیکاسید سبب
2 mM

4 mM

0 mM

حفظ میزان اسید قابل تیتراسیون نسبت به میوههای
شاهد در طی انبارمانی شده است ( Kazemi et al.,
 .)2011a,bدر حالتی مشابه ،هردو تیمار قبل و پس از
برداشت سالیسیلیکاسید ،موجب حفظ مقدار باالیی از
اسید قابل تیتراسیون در میوههای آناناس نسبت به شاهد
شده است ( .)Lu et al., 2011گزارش شده محلولپاشی
عناصر ریزمغذی (آهن ،روی ،بور و منگنز) سبب افزایش
اسید قابل تیتراسیون در میوههای هلو میشود ( Ali et
 .)al., 2014اسید قابل تیتراسیون در طی انبارمانی به
دلیل مصرف اسیدهای آلی برای تنفس میوه کاهش
مییابد اما این کاهش در دمای  6و  10درجه سانتیگراد
بسیار کمتر از دمای  25درجه سانتیگراد است که
میتواند ناشی از کاهش تنفس به واسطه دمای پایینتر و
درنتیجه به تأخیر افتادن مصرف اسیدهای آلی میوه باشد
(.)Hong et al., 2013
میزان ویتامین  Cمیوه آلو ،در انتهای دوره
انبارمانی در دمای یک درجه سانتیگراد حدود 11/7
در صد کمتر از مقدار آن در ابتدای دوره انبارمانی بود
(شکل .)6
میزان ویتامین  Cعصاره میوه آلو

با توجه به شکل  ،6میزان ویتامین  Cمیوه آلو در هر
دو دمای  1و  4درجه سانتیگراد از روز صفر تا چهلم
ثابت مانده و در انتهای انبارمانی کاهش معنیداری از
خود نشان داد.

Salicylic acid
a

1

a

0.95

b
cd

d

d

d

0.85
0.8
0.75

0.7

)Titrable acid (%

cd

c

0.9

0.65
0.6
1

0.1

0

)Fe (g/L

شکل  .5مقایسه میانگین اثر متقابل سالیسیلیکاسید و آهن بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه آلو رقم خاکی در دمای چهار
درجه سانتیگراد
Figure 5. Mean comparison interaction effect of salicylic acid and Fe on plum fruit (cv. Flavor supreme pluot) TA
content at storage with 4 ̊C
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شکل  .6مقایسه میانگین اثر دمای انبار بر میزان ویتامین  Cمیوه آلو رقم خاکی.
Figure 6. Mean comparison effect of storage temperature on vitamin C content in plum fruit (cv. Flavor supreme
pluot).
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شکل  .7مقایسه میانگین اثر متقابل آهن و سالیسیلیکاسید بر میزان ویتامین  Cمیوه آلو رقم خاکی طی انبارمانی در دمای چهار
درجه سانتیگراد.
Figure 7. Mean comparison interaction effect of salicylic acid and Fe on vitamin C content of plum fruit (cv. Flavor
supreme pluot) at storage with 4 ̊C.

میزان ویتامین  Cدر دمای  4درجه سانتیگراد
(شکل  ،)7مشابه با دمای  1درجه سانتیگراد (شکل
 )6بوده و در مجموع در روز  60به پایینترین میزان
خود رسیده است .در پایان مدت نگهداری میوهها،
تیمار سالیسیلیکاسید با غلظت چهار میلیموالر به
همراه آهن با غلظت  0/1گرم بر لیتر با میانگین
 23/17میلیگرم بر گرم وزن تر ،کمترین میزان
ویتامین  Cرا داشت .بیشترین میزان ویتامین  Cمیوه
آلو تحت اثر سالیسیلیکاسید با غلظت دو میلیموالر
بدون کاربرد آهن با میانگین  28/77میلیگرم بر گرم
وزن تر ،بدست آمد که موجب افزایش  19/5درصدی

ویتامین  Cنسبت به تیمار سالیسیلیکاسید با غلظت
چهار میلیموالر به همراه آهن با غلظت  0/1گرم بر
لیتر شد.
گزارش شده که گذشت زمان موجب کاهش میزان
ویتامین  Cدر طی مدت انبارمانی میشود و این
کاهش به طور مؤثری تحت اثر دمای پایین انبار
محدود میشود .نگهداری میوههای آناناس در دمای 6
و  10درجه سانتیگراد موجب تأخیر در از دست دادن
ویتامین  Cمیوه نسبت به دمای  25درجه سانتیگراد
شد .در مجموع دمای  6درجه سانتیگراد نسبت به دو
دمای دیگر تأثیر بیشتری بر حفظ میزان ویتامین C
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در طی مدت انبارمانی داشت .علت این کاهش،
افزایش اکسیدانها و واکنش آنتیاکسیدانهایی نظیر
ویتامین  Cبا آنها میباشد که با گذشت زمان موجب
کاهش میزان آنتیاکسیدانها میگردد ( Hong et al.,
 .)2013محلولپاشی سالیسیلیکاسید با غلظت دو
میلیموالر سبب افزایش آنتیاکسیدانهای کل و
محتوای اسید آسکوربیک در میوههای توتفرنگی
میشود .همچنین تیمار میوههای کیوی با
سالیسیلیکاسید باعث افزایش میزان ویتامین  Cشده
است ( .)Aghdam et al., 2011با افزایش انبارمانی ،به
دلیل مصرف ویتامین  Cبهعنوان دهنده الکترون برای
خنثی کردن رادیکالهای آزاد ،میزان آن کاهش
مییابد (( )Smirnoff et al, 1996شکل .)7

یک درجه سانتیگراد مربوط به تیمار شاهد (11/45
میلیگرم بر صد گرم) بود .در دمای  4درجه سانتیگراد
کمترین میزان آنتوسیانینها ،در تیمار شاهد (14/05
میلیگرم بر صد گرم) و بیشترین میزان در تیمار
سالیسیلیکاسید با غلظت چهار میلیموالر به همراه
کاربرد آهن با غلظت یک گرم بر لیتر ( 19/50میلیگرم
بر صد گرم) مشاهده شد (شکلهای  8و .)9
کمبود آهن ،نفوذپذیری غشای سلول و تمامیت
سلول را تحت تأثیر قرار داده که به دنبال تولید اتیلن و
در نتیجه فرآیند رسیدن تسریع میشود (Alvarez-
 ،)Fernandez et al., 2011بنابراین در دورههای انبارمانی
بر میزان آنتوسیانین افزوده شده و محلولپاشی آهن
سبب حفظ و پایداری غشای سلول شده و بهدنبال آن
تجمع آنتوسیانینها کاهش یا تولید آن به تأخیر میافتد.
کاربرد سالیسیلیکاسید موجب تسریع تجمع
فالونوییدها در گونههای گیاهی مختلف میشود ( Xu et
 .)al., 2008سالیسیلیکاسید با تحریک بیان و یا افزایش
فعالیت ژنهایی که غالباً ژنهای مرکزی بیوسنتز
فالونوییدها (نظیر  CHS ،F3A ،CHIو  )ANSهستند
موجب افزایش تجمع فالونوییدها میشود ( Xu et al.,
 .)2008تیمار با سالیسیلیکاسید یک میلیموالر منجر به
افزایش محتوی آنتوسیانینها تا انتهای انبارمانی نسبت به
شاهد در میوههای گیالس میشوند ( Gholami et al.,
.)2010; Valero et al., 2011

مقدار آنتوسیانینهای میوه آلو

نتایج تحقیق نشان داد که در هر دو دما میزان
آنتوسیانینها طی انبارمانی افزایش مییابد .کمترین
میزان آنتوسیانینها در هر دوره مربوط به تیمار شاهد
بوده و تیمارهای دیگر سبب افزایش آنتوسیانینها شدند،
بهطوریکه در پایان انبارمانی ،بیشترین میزان
آنتوسیانینها در دمای  1درجه سانتیگراد تحت اثر تیمار
سالیسیلیکاسید چهار میلیموالر به همراه کاربرد آهن
یک گرم بر لیتر ( 14/81میلیگرم بر صد گرم) قرار
گرفت .همچنین کمترین میزان آنتوسیانینها در دمای
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یک درجه سانتیگراد
Figure 8. Mean comparison interaction effect of salicylic acid and Fe on anthocyanins content of plum fruit (cv.
Flavor supreme pluot) at storage with 1 ̊C
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Figure 9. Mean comparison interaction effect of salicylic acid and Fe on anthocyanins content of plum fruit (cv. Flavor
supreme pluot) at storage with 4 ̊C

هر دو کاربرد قبل و پس از برداشت سالیسیلیکاسید
در گیالس رقم مشهد میتواند موجب القای تجمع
محتوی آنتوسیانینها میوه در طول انبارمانی شود که بر
خالف نتایج حاصل از این تحقیق میباشد ( Gholami et
 .)al., 2010گزارش شده که آنتوسیانین در دماهای پایین
انبار به زمان بیشتری برای تشکیل نیاز دارد و هرچه این
دما پایینتر باشد مدت زمان آن نیز بیشتر شود .در
دماهای باالتر انبار ،میزان آنتوسیانین درخت توت فرنگی
( )Arbutus unedo L.با رسیدن میوه افزایش مییابد
( )Guerreiro et al., 2013که مطابق با یافتههای این
تحقیق میباشد.
سفتی بافت میوه آلو

سفتی بافت میوه در هردو دما با گذشت زمان کاهش
یافت .در دمای  1درجه سانتیگراد روند کاهشی بوده و
در انتهای مدت انبارمانی به پایینترین حد خود رسید که
تا روز چهلم با وجود کاهش تفاوت معنیداری مشاهده
نشد .در دمای  4درجه سانتیگراد ،کاهش سفتی بسیار
محسوستر بود ،بهطوری که در روز  20انبارمانی ،به
شدت کاهش یافت اما تا روز  40ثابت و سپس مجددا
روند کاهشی نشان داد (شکل .)10
میزان سفتی در دمای  4درجه سانتیگراد کاهش
بیشتری نسبت به دمای  1درجه سانتیگراد از خود
نشان داد .سفتی میوه در طول مدت انبارمانی کاهش
یافت که غلظت چهار میلیموالر منجر به حفظ سفتی
میوه نسبت به دو غلظت دیگر تا روز  40شد .در روز

 ،60میوهها به شدت بازارپسندی خود را از دست داده
و هیچکدام از غلظتها تفاوتی نسبت بهم نداشتند
(شکل .)11
سفتی میوه با افزایش مدت انبارمانی ،کاهش یافت.
طی فرایند رسیدن ،آنزیمهای پلیگاالکتوروناز و پکتین
استراز باعث دیمتیالسیون اسید گاالکتورونیک در
پکتینهای دیواره سلولی شده ،یون کلسیم در
زنجیرههای پلیمری دیواره سلولی آزاد شده و در نتیجه
نرم شدن دیواره سلولها ،نرم شدن میوه اتفاق میافتد
( .)Costa et al., 2010رسیدن میوه با تحریک تولید
اتیلن منجر به تغییرات فیزیولوژیکی در اندامهای گیاهی
نظیر نرم شدن بافت میوه میگردد.
گزارش شده سفتی میوه کیوی توسط تیمار
سالسیلیکاسید حفظ شده است .نابودی غشای سلولی
بهعنوان عاملی مؤثر بر سفتی بافت میوه شناخته
میشود که با پراکسیداسیون لیپیدها غشای پالسمیک
مرتبط است.
محصوالت حدواسط و نهایی پراکسیداسیون
لیپیدهای غشای سلولی رادیکالهای آزاد  H2O2و O2
هستند که نقش مهمی در فرایند رسیدن میوهها مانند
مکانیسم نرم شدن آن ایفا میکنند ( Zhang et al.,
 .)2003تیمار خارجی و برونزای سالیسیلیکاسید
بهطور بالقوه ثبات و استحکام میوه را در دوره پس از
برداشت با کاهش فعالیت آنزیم هیدروالز دیواره سلولی
و جلوگیری از تخریب غشای سلولی ،حفظ می کند
(.)Kazemi et al., 2011
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)Figure 10. Mean comparisoin effect of storage temperature on fruit tissue firmness in plum fruit (cv. Flavor supreme pluot
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Figure 11. Mean comparisoin effect of salicylic acid on plum fruit (cv. Flavor supreme pluot) tissue firmness at
storage with 1 ̊C

سفتی میوه آلو به دلیل فرازگرا بودن این میوه در
مدت انبارمانی کاهش یافت (شکل  10و  .)11کاهش
کیفیت میوه به سبب کمبود آهن میتواند ناشی از عوامل
مختلفی نظیر کاهش اندازه میوهها ،تغییراتی در رنگ
میوهها ،کاهش سفتی و میزان آب میوه و همچنین
تغییراتی در غلظت ترکیبات شیمیایی مانند اسیدهای
آلی ،ویتامینها ،ترکیبات فنولی و غیره شود .سفتی میوه
پارامتری بسیار مهم برای سنجش کیفیت برخی از
محصوالت نظیر میوههای هستهدار است که می تواند
متأثر از کمبود آهن باشد .کمبود آهن سبب کاهش
سفتی میوههای شاهد هلو رقم " "Carsonاز  53درصد
به  35درصد شده است ،در حالی که کمبود آهن در
میوههای هلو رقم " "Baby goldباعث تغییری در ظاهر
و سفتی میوهها نمیشود ( Alvarez-Fernandez et al.,

 .)2003گزارش شده سفتی میوههای گیالس در طی
مدت انبارمانی در هر دو دمای اتاق و صفر درجه
سانتیگراد کاهش یافت اما در دمای صفر درجه
سانتیگراد این کاهش کمتر بود که حفظ بهتر سفتی در
دمای پایینتر را میتوان با تأخیر در تجزیه
پروتوپکتینهای نامحلول به اسید پکتیک و پکتین
مرتبط دانست .در طی مدت رسیدن میوه،
دِپلیمریزاسیون و کوتاه شدن طول زنجیره مواد پکتینی با
افزایش فعالیت آنزیمهای پکتین استراز و پلیگاالکتروناز
رخ میدهد (.)Yaman & Bayoundurlu, 2002
نتیجهگیری کلی

تیمار میوهها با سالیسیلیکاسید در انبار با دمای 1
درجه سانتیگراد منجر به تأثیر معنیدار بر مواد جامد
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ها) شده وROS ( کاهش گونههای اکسیژن واکنشگر
1 به اینترتیب از سرمازدگی میوههای آلو در دمای
درجه سانتیگراد جلوگیری کرده و با این مکانیزم
طول مدت انبارمانی میوهها را افزایش داد که این تأثیر
 درجه4  درجه سانتیگراد بیش از دمای1 در دمای
 گرم بر0/1  تیمار با آهن، همچنین.سانتیگراد بود
لیتر بهترین بازده را داشته و افزایش کیفیت را در پی
 درجه1  میوههای آلو رقم خاکی در دمای.داشته است
 کیفیت و بازارپسندی خود را60 سانتیگراد تا روز
 اما در،حفظ کرده و قابل ارسال به بازار مصرف بودند
 قابلیت40  درجه سانتیگراد نهایتاً تا روز4 دمای
 کیفیت خود را از60 ارسال به بازار را داشته و در روز
.دست دادند

96

 اسید قابل تیتراسیون و آنتوسیانین در سطح،محلول
 درجه4  همچنین در دمای.احتمال یک درصد شد
 تیمار با سالیسیلیکاسید سبب تأثیر،سانتیگراد
 میزان،معنیدار بر صفات اسید قابل تیتراسیون
 و میزان آنتوسیانینها در سطح احتمالC ویتامین
1  تیمار میوهها با آهن در انبار با دمای.یک درصد شد
 درجه سانتیگراد تنها موجب تأثیر معنیدار بر4 و
صفت میزان آنتوسیانین در سطح احتمال یک درصد
 تیمار درختان آلو با سالیسیلیکاسید، در مجموع.شد
 میلیموالر بهترین بازدهی را داشته و2 با غلظت
موجب بهبود کیفیت میوهها در طی مدت انبارمانی
 سالیسیکاسید با افزایش، طبق نتایج بدست آمده.شد
میزان آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی موجب
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