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 تاثیر غلظتهاي مختلف سالیسیلیک اسید؛ برخی ترکیبات گیاهی و کلرید کلسیم برپارامترهاي

 گوجه فرنگی مرتبط با انبارداري میوه  
  

  2و  وحیدرضا صفاري *1سمیه امجدي

 *دانشگاه آزاد جیرفت باغبانیدانشجوي کارشناسی ارشد  - 1
  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  - 2

 
  چکیده

بر روي حفظ پارامترهاي کمی و کیفی ) غلظتهاي مختلف(برررسی و مطالعه اثر ترکیبات گیاهی و ترکیبات شیمیایی به منظور      
. تیمار در سه تکرار به مرحله اجرا رسید 13تصادفی با  بلوك کامل آزمایشی با استفاده از طرح گوجه فرنگی گلخانه اي رقم فالکاتو

، 4و 6%، کلرید کلسیم با غلظت هاي 200، 500و ppm 700نعناع فلفلی و زیره با غلظت هاي  :تیمارهاي مورد بررسی عبارت بودند از
کاهش درصد وزن میوه، سفتی میوه و میزان  .میلی مول و آب مقطر به عنوان شاهد 1و  5/0، 25/0سالیسیلیک اسید با غلظت هاي ، 2

میلی موالر و اسانس  25/0تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت  دادنتایج نشان . ویتامین ث صفات مورد بررسی در این آزمایش بودند
اثري استفاده از ترکیبات طبیعی زیره و نعناع  به طور کلی. پی پی ام نرم شدن بافت میوه را به تأخیر انداخت 700نعناع با غلظت 

 .یه استمشابه با سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاري میوه داشته لذا قابل توص
  

  ماندگاري پس از برداشت ،ترکیبات شیمیایی و گیاهی، گوجه فرنگی :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
گفت شده . در رم به اهمیت کاهش ضایعات پس از برداشت مواد غذایی توجه شد 1974اولین بار در کنفرانس جهانی غذا در سال        

. سال اخیر داشته است 50ه هاي کشاورزي در جهان در است که عدم توجه به بخش پس از برداشت نقش مهمی در شکست پروژ
توجه بیشتر به تمام اجزاي زنجیره تولید کننده تا مصرف کننده به کشور هاي در حال توسعه کمک می کند تا از تولیدات باغی خود 

برداشت با اولویت دادن به روش امروزه تمایل جهانی براي یافتن روش هاي جایگزین در کنترل ضایعات بعد از ). 2(سود بیشتري ببرند 
هاي سالم براي جلوگیري از تاثیر منفی سموم شیمیایی بر سالمتی انسان و همچنین به دلیل وجود قوانین سخت گیرانه در مورد 

انیک یکی از زمینه هاي مهم کشاورزي و باغبانی ارگ). 4(بقایاي سموم شیمیایی امکان استفاده از مواد شیمیایی را کاهش داده است 
که امروزه توجه زیادي را به خود جلب کرده است، استفاده از ترکیبات طبیعی و سازگار با گیاه، طبیعت و انسان در تولید و نگهداري 
محصول است که به این ترتیب نه تنها حصول بدون استفاده از مواد شیمیایی خطرناك و مضر تولید می شود، بلکه داراي ارزش غذایی 

لذا این تحقیق با هدف تعیین بهترین سطح استفاده از اسید سالیسیلیک، کلرید کلسیم، اسانس . )1(تري نیز خواهد بود و دارویی باال
  . نعناع و زیره  بر ماندگاري میوه گوجه فرنگی در دوره پس از برداشت و حفظ ویژگیهاي کمی و کیفی آن انجام گرفت

  
  مواد و روش ها

پارامترهاي کمی و کیفی بر روي حفظ ) غلظتهاي مختلف(یایی ترکیبات گیاهی و ترکیبات شیمبه منظور برررسی و مطالعه اثر       
. به مرحله اجرا رسید در سه تکرار تیمار 13آزمایشی با استفاده از طرح کامال تصادفی با  گوجه فرنگی گلخانه اي رقم فالکاتو

، 2، 4و 6%، کلرید کلسیم با غلظت هاي 200، 500و ppm 700ت هاي نعناع فلفلی و زیره با غلظ :مورد بررسی عبارت بودند ازتیمارها
عدد میوه گوجه فرنگی در  15براي هر تیمار . و آب مقطر به عنوان شاهد میلی مول 1و  5/0، 25/0سالیسیلیک اسید با غلظت هاي 

دقیقه غوطه ور  5ید کلسیم به مدت دقیقه و در سالیسیلیک اسید و کلر 2میوه ها در اسانس هاي گیاهی به مدت . شدنظر گرفته 
گراد در رطوبت نسبی درجه سانتی 16شدند و در ظروف قرار داده و در انبار با دماي ها در هواي معمولی اتاق خشک شده پس میوه
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رصد کاهش میزان ویتامین ث، سفتی میوه، دنگهداري و سپس    روز در این دما 14ها به مدت میوه. درصد قرار داده شدند 85تا  75
هاي تیمار شده سنجیده شد و نسبت به شاهد سفتی بافت میوه  با استفاده از دستگاه پنترومتر سفتی میوه. وزن میوه اندازه گیري شد

پس از گردآوري اطالعات، داده هاي آماري با استفاده از نرم  .با روش یدومتریک اندازه گیري شدویتامین ث . مورد بررسی قرار گرفت
  .نمودارها رسم شدند Excelانجام گردید و با استفاده از نرم افزار   تجزیه و مقایسه میانگین طبق آزمون دانکن MSTAT-Cافزار 

  
 نتایج و بحث

روز تحت تاثیر تیمار هاي اعمال شده در سطح یک درصد  14نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد کاهش وزن میوه پس از       
روز وزن میوه در بیشتر تیمار هاي اعمال شده کاهش یافت و در این میان کمترین کاهش وزن، در غلظت هاي  14پس از . قرار گرفت

اثر پس از برداشت کلرید کلسیم و ) 5(و همکاران کاظمی ).  1شکل(درصد بدست آمد  6ختلف سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم م
سالیسیلیک + داد که تیمار ترکیبی کلسیمنتایج نشان . سالیسیلیک اسید را بر کیفیت میوه کیوي در طی انبارداري بررسی نمودند

از سویی سالیسیلیک . اسید تاثیر معنی داري بر کاهش وزن میوه ها داشته و این تیمار سفتی میوه و فعالیت پروکسیداز را افزایش داد
، کاهس به ترتیب سبب کاهش تولید اتیلن PMEو  PG، کاهش سرعت تعرق و کاهش فعالیت ACOو  LOXاسید با کاهش فعالیت 

  . )2(افت وزن میوه و افزایش سفتی آن می شود 
  

  اثر اسید سالیسیلیک، اسانس و کلرید کلسیم بر درصد کاهش وزن، میزان سفتی و ویتامین ثتجزیه واریانس نتایج  - 1-4جدول 
  

  
 منابع تغییرات

  
 درجه
 آزادي

 میانگین مربعات  

درصد کاهش وزن 
  میوه 

میزان  سفتی  
  میوه

 میزان ویتامین ث 

 001/0 01/1 47/42  3  تکرار

 003/0* 99/1** 09/348** 12 تیمار 

 001/0 65/0 17/55 24 آزمایشی خطاي

 cv( - 00/23 74/19 31/15(ضریب تغییرات % 
ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  به ترتیب غیر معنی دار و معنی **و  

  
شترین میزان بروز،  14پس از ). 1جدول(میزان ویتامین ث تحت تاثیر تیمار هاي اعمال شده در سطح پنج درصد قرار گرفته است       

در تیمار  ویتامین کمترین میزان. بود ولی تفاوت معنی داري با آب مقطر نداشت ppm 200ویتامین ث مربوط به تیمار نعناع 
و برخی از  H2O2به نظر پژوهشگران، اسید سالیسیلیک اسید باعث افزایش تجمع . )2شکل ( درصد بود 25/0و  1سالیسیلیک اسید 
در چند هفته اول می گردد که این افزایش براي بیان ژن هاي عامل مقاومت به بیماري الزم است بعد از ) ROS(رادیکال هاي آزاد 

که یک ترکیب آنتی اکسیدانی مهم محسوب می شود بعنوان دهنده  Cال هاي آزاد باید از سلول حذف شوند، ویتامین مدتی رادیک
در دراز مدت در اثر تیمار  Cالکترون به اکسیدان ها براي خنثی کردن رادیکال هاي آزاد مصرف می شود علت کاهش ویتامین 

گزارش نمودند که در طول انبار میوه ها، آنزیم هاي اکسید کننده ) 6(و همکاران  سینگ. سالیسیلیک اسید احتماال این اثر می باشد
فعالیت این . مثل آسکوربیک اسید اکسیداز، پراکسیداز، کاتاالز و پلی فنول اکسیداز سبب کاهش مقدار اسید آسکوربیک میوه می شود

  ). 7(آنزیم ها می تواند با کاربرد کلسیم کاهش یابد 
روز بیشترین  14پس از  ).1جدول(ه تحت تاثیر سطوح مختلف تیمار اعمال شده در سطح یک درصد قرار گرفت میزان سفتی میو

و  ژانگ). 3شکل (بود  ppm 700میلی مول و نعناع با غلظت  25/0سفتی میوه مربوط به تیمار هاي سالیسیلیک اسید یا غلظت 
مشخص شده است که . در بافت میوه و سفتی آن گزارش نمودند رابطه مثبت بین غلظت سالیسیلیک اسید موجود) 8(همکاران 
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، )PG(سالیسلیک اسید با کاهش تولید اتیلن و جلوگیري از فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده غشا و دیواره سلولی مثل پلی گاالکتوروناز 
  .یوه می شود منجر به کاهش سرعت نرمی م) PME( pectinemethylesterase، سلوالز و )LOX(لیتوکسیژناز 

  
  نتیجه گیري کلی

هر چند در دهه هاي گذشته سودمندي اغلب تیمارهاي شیمیایی بدلیل مؤثر بودن، هزینه کمتر و کاربرد آسان به اثبات رسیده است 
آوري این قبیل فاکتورها شامل افزایش پر. فاکتورهاي بسیاري سبب شده تا وابستگی به ترکیبات شیمیایی را کاهش دهند "اما اخیرا

نتایج نشان . نژادهاي مقاوم قارچها بدلیل استفاده ناصحیح و مداوم از ترکیبات شیمیایی می باشد که مؤثر بودن آنها کاهش یافته است
لذا داشته فزایش ماندگاري میوه را بر اسالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم  اثري مشابه باداد که استفاده از ترکیبات طبیعی زیره و نعناع 

  .توصیه است قابل

  
 14مقایسه میانگین اثر تیمار هاي مختلف بر درصد کاهش وزن میوه پس از  - 1شکل

  

 روز 14مقایسه میانگین اثر تیمار هاي مختلف برمیزان ویتامین ث میوه پس از  - 2شکل
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  روز 14مقایسه میانگین اثر تیمار هاي مختلف برمیزان سفتی میوه پس از  - 3شکل
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