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نتایج و تحلیل

چکیده
به منظور بررسی اثر برخی ترکیبات دارويی گیاهی بر ماندگاری و افزايش عمر انباری میوه انگور ،آزمايشی به

نتايج حاصل از اندازهگیری دادهها نشان داد که کلیه صفات بجز میزان  pHمیوه انگور تحت تاثیر اسید

صورت طرح کامالً تصادفی با سه تیمار در برابر شاهد و در سه تکرار انجام شد .اسید سالیسیلیک به عنوان ماده

سالیسیلیک قرار گرفتند و اختالف معنیداری در سطح  5درصد با شاهد نشان دادند .صفات کاهش میزان وزن تر،

نگهدارنده در سه سطح صفر ،يک ،دو و سه میلی موالر به مدت  15دقیقه اعمال شدند و در روزهای اول 30 ،و  60روز

سفتی حبهها و میزان اسید تارتاريک و  pHنیز تحت تاثیر زمان اندازهگیری اختالف معنیداری با شاهد نشان ندادند

بعد اندازهگیری شدند .صفات مختلف شامل وزن تر ،کاهش وزن تر ،وزن خشک ،میزان قند ،اسید تارتاريک ،اسید

ولی ساير صفات تحث تاثیر زمان اندازهگیری اختالف معنیداری با شاهد نشان دادند

سیتريک pH ،آب میوه ،سفتی حبهها ،توسعه بیماریهای قارچی ،میزان آنتوسیانین و کلروفیل حبهها ،ويتامین ث،
آنزيم کاتاالز و پر اکسیداز مورد سنجش قرار گرفت .نتايج نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید بر صفات مختلف

براساس نتايج به دست آمده ،اثرات کاربرد سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و زمانهای مختلف انبارداری بر
صفت کاهش وزن تر ،در سطح  05/0دارای اختالف معنیدار است.

تفاوت معنیداری دارد .نتايج نشان داد که غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک تاثیر معنیداری بر اغلب صفات مورد

محققین با به کارگیری قبل و پس از برداشت سالیسیلیک اسید به نتايج مشابهی در جلوگیری از کاهش وزن

بررسی داشتند ولی بر  pHو میزان کلروفیل میوهها تاثیر نداشتند .در مجموع چنین نتیجه گیری شد که اسید

میوهها رسیده اند .سالیسیلیک اسید با دادن الکترون ،تبديل به راديکال آزاد شده و از تنفس معمولی جلوگیری

سالیسیلیک میتواند به عنوان يک نگهدارنده و افزايش دهنده عمر انباری میوه انگور و حتی بهبود کیفیت آن طی

میکند .ازطرف ديگر سالیسیلیک اسید میتواند ازطريق بستن روزنهها ،بر سرعت تنفس وکاهش وزن میوه اثر بگذارد.

مراحل انبارداری مورد استفاده قرار گیرد

.

مقدمه

باالترين میانگین میزان قند مربوط به تیمار  3میلی موالر اسید سالیسیلیک بود که میانگین میزان قند 33/413

میلی گرم در  100گرم عصاره میوه بود و کمترين میانگین میزان قند مربوط به تیمار شاهد بود .در بررسی دوره

يکی از روشهايی که میتوان غلظت گازها را در فضای اطراف محصول تغییر داد ،استفاده از پوششهای خوراکی

انبارداری بیشترين میزان قند در اندازهگیری روز  60به میزان  426میلی گرم در  100گرم عصاره میوه مشاهده شد.

است .پوششها باعث کند شدن سرعت تغییرات کیفی در میوهها میشوند که اين امر به وسیله فعال سازی موانع و

معموال اسیدهای آلی هنگام رسیدن میوه به دلیل مصرف شدن در تنفس و تبديل شدن به قندها کاهش میيابند و

سدهايی که انتقال آب ،جذب اکسیژن ،اکسیداسیون لیپیدها وکاهش ترکیبات فرار را کنترل میکنند ،صورت میپذيرد.

کاهش آنها رابطه مستقیمیبا فعالیتهای متابولیکی دارد .اسید سالسیلیک تأثیر معنیداری بر میزان اسیدهای آلی

به عالوه پوشش دهندههای خوراکی عناصر فعالی همچون آنتی اکسیدانها ،ضد میکروبها ،مواد غذايی و طعمها را

در طی دوره نگهداری داشت.

شامل میشوند که موجب افزايش پايداری غذاها از نظر کیفیت ،عملکرد و سالمتی میشوند .پوشش دهندههای سطحی

نتیجه گیری

و خوراکی با ايجاد يک اليه نیمه تراوا ،رسیدن میوه را با تغییر در میزان دی اکسید کربن ،اکسیژن و اتیلن به تأخیر

اسید سالیسیلیک به عنوان يک تنظیم کننده رشد گیاهی شناخته شده است که در بسیاری از

میاندازند.
نتايج آزمايشات نشان داده که تاثیر اسید سالیسیلیک قبل و بعد از برداشت ،بر کاهش قهوهای شدن درونی و

فرآيندهای فیزيولوژيکی گیاه دخالت میکند .همچنین اسیدسالیسیلیک موجب کاهش فعالیت آنزيمهای

نگهداری کیفیت آناناس در زمستان موثر است .تاثیر اسید سالیسیلیک بر کاهش آسیب ناشی از سرما بعد از برداشت

مسئول تجزيه ديواره سلولی مانند سلوالز ،پلی گاالکتورناز و گزيلیناز گرديده و آنزيمهای آنتی اکسیدانی

میوه آلو نیز تايید شده است .همچنین اثر مثبت اسید سالیسیلیک بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه هلو ثابت شده
است )2009(Shafiee .با افزودن اسید سالیسیلیک به محلول مغذی در عملیات پس از برداشت (فرو بردن در
مخلوط آب داغ ،اسید سالیسیلیک و کلسیم) ،بهبود کیفیت میوه توت فرنگی پس از برداشت را گزارش کردند .غالمی و
همکاران ( )1389در بررسی اثر تیمار سالیسیلیک اسید بر روی عمر انباری و برخی شاخصهای کیفی گیالس اظهار
کردند که مهمترين نقش مثبت اسید سالیسیلیک در پس از برداشت گیالس افزايش ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدانی،

مثل کاتاالز ،پراکسیداز و ساير آنزيمهای حفظ کننده سیستم زنده سلولی و پیری بافت میوه را تحت
تأثیر قرار میدهد.
نتايج به دست آمده از تاثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک نشان داد که اين ماده طبیعی
میتواند در افزايش کیفیت و ماندگاری انگور تاثیر مثبت داشته باشد.

افزايش عمر انبارمانی میوه ،حفظ کیفیت ظاهری و سبزی دم آن به عنوان مهمترين شاخص کیفی میباشد.

هدف اين مطالعه تعیین بهترين غلظت سالیسیلیک اسید روی میوه انگور به منظور افزايش کیفیت و ماندگاری
عمر انبارداری اين میوه

بود.

مواد و روش ها
اين آزمايش در آزمايشگاه فیزيولوژی دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات تهران به صورت طرح کامالً
تصادفی با سه تیمار در برابر شاهد و در سه تکرار انجام شد .اسید سالیسیلیک به عنوان ماده نگهدارنده در سه سطح
صفر ،يک ،دو و سه میلی موالر به مدت  15دقیقه روی خوشههای انگور تازه برداشت شده رقم شاهرودی تاثیر داده
شدند .خوشههای انگور در هر تیمار از يک درخت با رعايت شرايط يکنواختی و تصادفی برداشت شدند .تیمار غلظت
صفر ،غوطه ور سازی در آب مقطر بود .ساير تیمارها با غوطه وری در غلظت مربوطه انجام شد و سپس به سردخانه
منتقل و در دمای  2درجه نگهداری شدند .اندازهگیری صفات برای زمان ابتدايی (زمان صفر) آزمايش قبل از
غوطهوری و انتقال به سردخانه انجام شد.

صفات مورد نظر در روزهای اول 30 ،و  60روز بعد از اعمال تیمارها اندازهگیری شدند .صفات مورد بررسی در
اين آزمايش شامل :وزن تر ،میزان کاهش وزن تر ،وزن خشک ،میزان قند ،اسید تارتاريک ،اسید سیتريک pH ،آب
میوه ،سفتی حبهها ،توسعه بیماریهای قارچی ،میزان آنتوسیانین و کلروفیل حبهها ،ويتامین ث ،میزان فعالیت آنزيم
کاتاالز و پر اکسیداز بودند که مورد سنجش قرار گرفتند.
محاسبات آماری دادههای حاصل از اين آزمايش با استفاده از نرم افزار  SASانجام شد .مقايسه میانگینها به
کمک آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  05/0انجام پذيرفت .برای رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده
شد.
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