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تأثیر محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوۀ توتفرنگی
رقم کاماروسا )(Fragaria x annanasa cv. Camarosa
فاطمه آقاییفرد ،1مصباح باباالر *2و احمد احمدی
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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استاد و مربی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1331/11/4 :تاریخ تصویب)1332/3/23 :

چکیده
بهمنظور مطالعۀ تأثیر محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوۀ توتفرنگی
آزمایشی بهصورت فاکتوریل (تیمار  +زمان برداشت میوه) در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار
طی سالهای 1331ـ 1331در گلخانۀ گروه علوم مهندسی و علوم باغبانی فضای سبز دانشگاه تهران
واقع در کرج انجام شد .گیاهان آزمایششده در گلدانهایی به ابعاد  3131لیتر و از طریق کوکوپیت
و پرلیت به نسبت  1:1بهمنزلۀ بستر کاشته شده و سالیسیلیک اسید در چهار سطح صفر 2 ،1 ،و 4
میلیموالر بر روی بوتههای توتفرنگی هر ماه یک بار مهپاشی شد .میوهها پس از رسیدن به چهار
گروه تقسیم شدند .دستۀ اول میوههای رسیده و با فاصلۀ یک هفته پس از محلولپاشی ،دستۀ دوم پس
از رسیدن و دو هفته پس از محلولپاشی و به این ترتیب دستههای سوم و چهارم بهترتیب سه و چهار
هفته پس از رسیدن و دریافت تیمار محلولپاشی به آزمایشگاه منتقل شدند .گیاهان توتفرنگی در
مورد صفات کیفی مانند وزن میوه ،درصد رطوبت میوه ،درصد مواد جامد محلول ،اسیدیتۀ قابل
تیتراسیون ،pH ،ویتامین ث و ظرفیت آنتیاکسیدان میوه بررسی شدند .نتایج نشان دادند که با تأخیر
در زمان برداشت میوه ،متوسط وزن میوه ،درصد رطوبت میوه ،اسیدیتۀ قابل تیتراسیون ،ویتامین ث و
ظرفیت آنتیاکسیدان میوه به طور معناداری کاهش و درصد مواد جامد محلول افزایش مییابد .در بین
غلظتهای مهپاشی شدۀ سالیسیلیک اسید ،غلظت  2میلیموالر ،بهترین اثر را بر متوسط وزن میوه،
درصد رطوبت میوه ،درصد مواد جامد محلول ،اسیدیتۀ قابل تیتراسیون و ظرفیت آنتیاکسیدان میوه
داشت .تیمار سالیسیلیک اسید  4میلیموالر ،میوههایی با ویتامین ث باال ایجاد کرد .در گروه شاهد
تمامی صفات اندازهگیری شده نامطلوب بود .غلظت  2میلیموالر با بیشترین صفات مطلوب ،بهترین
غلظت برای مهپاشی بوتۀ توتفرنگی توصیه میشود.
واژههای کلیدی :توتفرنگی ،سالیسیلیک اسید ،ظرفیت آنتیاکسیدان ،فاکتورهای کیفی.
مقدمه
توتفرنگی با نام علمی  Fragaria×ananassaاز تیره
 Rosaceaeاست و يكی از میوههايی است كه بهدلیل
عطر و طعم ،شكل زيبا ،جذابیت رنگ و ارزش غذايی باال
بهخصوص ازلحاظ ويتامین ث و مواد معدنی طرفداران
* تلفن33323932291 :

زيادی پیدا كرده است .همچنین دورة تولید كوتاه اين
محصول امكان تولید خارج از فصل آن را برای
طرفدارانش فراهم كرده است و در طول سال بهصورت
تازهخوری قابل عرضه به بازار است .امروزه اين كار از
طريق كشتهای گلخانهای و روشهای كشت بدون
Email: mbabalar@ut.ac.ir
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خاک در درون گلخانهها اهمیت ويژهای يافته است .در
كشت بدون خاک كنترل تغذيهای گیاه امكانپذيرتر
است ( .)Morgan, 2003حفاظت از محیط زيست از
مسائل اساسی برای جامعۀ بشری در قرن  23است،
آلودگی محیط زيست در مرحلۀ پیشرفت كنونی جامعۀ
بشری يكی از مشكالتی است كه سبب نگرانی فزاينده
شده است ،از طرفی امروزه خطرات استفادة نامناسب از
مواد شیمیايی در نگهداری پس از برداشت بهخوبی
شناخته شده است ( )Vicente et al., 2003و خريداران
نیز مايل به استفاده از محصوالت عاری از مواد
شیمیايیاند و تقاضا برای محصوالت ارگانیک بهسرعت
باال میرود ،درنتیجه اهمیت پژوهش در مورد كاربرد
مواد شیمیايی بیخطر روشن میشود ( El Ghouth et
 .)al., 1991همچنین بهمنظور تولید توتفرنگی با
كیفیت خوب و عمر ماندگاری باال و بدون استفاده از
مواد شیمیايی بايد روشهای كوددهی و تغذيهای مورد
توجه قرار گیرند .)Amborabe et al., 2002( .ازجمله
تیمارهای معمول برای تولید توتفرنگی ارگانیک و
داشتن میوههايی با كیفیت باال و مقاوم در برابر
بیماریها و ارزيابی چگونگی اثر اين تیمارها بر صفات
رويشی و زايشی توتفرنگی استفاده از مهافشانی
سالیسیلیک اسید است كه در اين پژوهش مورد توجه
قرار گرفته است .اسید سالیسیلیک يكی از تركیباتی
است كه اثر بسیار جالب و امیدواركنندهای را در تولید و
نگهداری محصوالت كشاورزی و باغی نشان داده است.
به اين ترتیب نهتنها بهمنزلۀ عامل كلیدی سبب تشويق
ايجاد مقاومت در گیاه در مقابل تنشهای مختلف و عوامل
بیماریزا میشود ،بلكه در افزايش آنتیاكسیدانهای كل
محصول ،كاهش تولید اتیلن و اثر قارچكشی مستقیم با
كاربرد آن ،از نظر فیزيولوژيكی اثرگذار است و میتواند
حیاتبخش باشد ( .)Dat et al., 1998مهپاشی سالیسیلیک
اسید طی دورة رويشی سبب افزايش مقاومت به پاتوژنها
در میوههای بالغ گالبی میشود ( Jiankang et al.,
 .)2006همچنین محلولپاشی و محلولدهی سالیسیلیک
اسید بر توتفرنگی رقم سلوا در مرحلۀ رويشی (قبل از
گلدهی) و مرحلۀ رشد میوه سبب كاهش تولید اتیلن و
كاهش فساد سطحی میشود ( .)Asghari, 2006اين
پژوهش با هدف تولید و پرورش توتفرنگی با كیفیت باال

و ارگانیک با استفاده از سالیسیلیک اسید انجام گرفت تا
امكان جايگزينی آن با مواد شیمیايی مصنوعی و
كودهای شیمیايی بررسی شود.
مواد و روشها
بهمنظور انجام آزمايش ،ابتدا تعدادی نشای توتفرنگی
رقم كاماروسا كه حاصل جداسازی گیاهان دختری از
بوتۀ مادری از يكی از مزارع توتفرنگی شهرستان
هشتگرد بود تهیه شدند .پس از دو هفته نگهداری در
انبار سرد برای تأمین نیاز سرمايی ،از بین آنها حدود
 19گیاه مشابه ( از لحاظ قطر طوقه) انتخاب و در تاريخ
 3133/7/22در گلخانههای پژوهشی گروه علوم باغبانی
واقع در پرديس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
كشت شدند .بستر كاشت با مخلوطی به نسبت 43
درصد كوكوپیت و  43درصد پراليت تهیه شد .در اين
طرح چهار سطح سالیسیلیک اسید ( 3،2 ،3و 5
میلیموالر) استفاده شد و از تاريخ  3اسفند  3133تا 3
خرداد  3133بر روی بوتههای توتفرنگی هر ماه يکبار
مهپاشی شد .اين آزمايش بهصورت فاكتوريل ( تیمار
سالیسیلیک اسید  +زمان برداشت میوه) در قالب طرح
كامالً تصادفی با سه تكرار انجام شد .میوهها پس از
رسیدن از تاريخ  7اسفند  3133تا تاريخ  7خرداد
 3133هر هفته يکبار برداشت و بهمنظور بررسی صفات
كمّی و كیفی بالفاصله به آزمايشگاه منتقل شدند.
میوهها پس از رسیدن به چهار گروه تقسیم شدند .دستۀ
اول میوهها پس از رسیدن و با فاصلۀ يک هفته پس از
محلولپاشی ،دستۀ دوم پس از رسیدن و دو هفته پس
از محلولپاشی و به اين ترتیب دستۀ سوم و چهارم
بهترتیب سه و چهار هفته پس از رسیدن و دريافت تیمار
محلولپاشی به آزمايشگاه منتقل شدند .گیاهان
مطالعهشده هر هفته دو مرتبه توسط يک محلول غذايی
استاندارد ( )Babalar et al., 2010آبیاری شدند .تجزيه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقايسۀ
میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانكن و
رسم نمودارها با نرمافزار  Excelصورت گرفته است.
اندازهگیری وزن میوه و درصد رطوبت میوه

وزن تر میوههای هر تیمار با سه تكرار ،پس از پايان

آقايیفرد و همكاران :تأثیر محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات كیفی ...

هفتههای اول ،دوم ،سوم و چهارم پس از محلولپاشی با
ترازوی ديجیتال با دقت  3/3اندازهگیری شدند و
میانگین اعداد بهدستآمده بهمنظور وزن كلی میوههای
هر تیمار در نظر گرفته شد و سپس از هر تیمار بین
 23-33گرم میوه برای اندازهگیری وزن خشک به
قطعات كوچک تقسیم كردند و در پاكتهای كاغذی به
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مدت  72ساعت در آون  93درجۀ سانتیگراد قرار
گرفتند و دو مرتبه وزن آنها اندازهگیری شد ( Eraslan
 .)et al., 2007درصد رطوبت میوهها با استفاده از فرمول
زير به دست آمد:
وزن خشک  -وزن اولیه
= درصد رطوبت
× 333
وزن اولیه

جدول  .3محلول غذايی مشابه عصارة يک خاک مناسب ()Babalar et al., 2010
عناصر پر مصرف
كل
2/2
3/3
1/3
3/74
3/4
3/34
2/9

كلر

سولفات

فسفات
3/1,3/5

نیترات
3/4

3/3
1/3
3/74
3/4
3/3

3/74

3/34,3/2
3/94

3/34
3/4
2
3/24
3
3

اندازهگیری مواد جامد محلول ،اسیدیتۀ قابل
تیتراسیون pH ،و ویتامین ث

میوههای هر تیمار با سه تكرار ،پس از پايان هفتههای
اول ،دوم ،سوم و چهارم پس از محلولپاشی ،به
آزمايشگاه منتقل شد و ابتدا قسمتهای كاسبرگ و
دمبرگ آنها حذف شد و سپس عصارة آنها توسط
دستگاه آبمیوهگیری تهیه و از صافی عبور داده شد .برای
اندازهگیری مواد جامد قابل حل عصارهها ،با استفاده از
رفركتومر دستی مدل  Brix=0-32%ساخت شركت پل
ايدهآل پارس در آزمايشگاه ،چند قطره از آب میوهها
روی منشور دستگاه قرار داده شد و دستگاه در مقابل نور
قرار گرفت و عدد دستگاه قرائت شد كه عدد معرف
درصد مواد جامد قابل حل میوه است pH .با استفاده از
دستگاه  pHمتر ديجیتال مدل HANNA instrument
 pH 211و اسیديتۀ قابل تیتراسیون با استفاده از
هیدروكسید سديم  3/3نرمال تا رسیدن  pHبه  2/3تیتر

9/3

میلی اكیواالن در لیتر
پتاسیم
سديم
كلسیم
منیزيم
آمونیوم
هیدروژن
كل
عناصر كممصرف
مولیبدات آمونیوم (میلیگرم در لیتر)
اسید بوريک (گرم در لیتر)
سولفات منگنز (گرم در لیتر)
سولفات مس (میلیگرم در لیتر)
سولفات روی (گرم در لیتر)
سكوسترون آهن (گرم در لیتر)

شد ( .)Ayala-Zavala et al., 2007اندازهگیری ويتامین
ث با استفاده از روش تیترسنجی به روش يدومتريک
انجام شد و نتايج برحسب میلیگرم آسكوربیک اسید در
 333گرم نمونه بیان شد (.)Cioroi, 2007
اندازهگیری میزان آنتیاکسیدانهای میوه

ظرفیت آنتیاكسیدانهای كل برمبنای اسید
آسكوربیک( )AEAC( 3غیرآنزيمی) اندازهگیری شد.
اندازهگیری ظرفیت آنتیاكسیدانهای كل براساس
نمودار تهیهشده از غلظتهای مختلف اسید آسكوربیک
بهمنزلۀ آنتیاكسیدانی قوی محاسبه شد و بهصورت
2
میلیگرم اسید آسكوربیک در  333گرم وزن تر میوه
بیان شد (.)Faniadis et al., 2010

1. Acrobat equivalent antioxidant capacity
2. Mg of ascorbic acid equiv.100 g−1 FW
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نتايج جدول تحلیل واريانس نشان میدهد كه افزايش
زمان رسیدگی میوه (تأخیر در زمان برداشت میوه) بر
وزن میوه و درصد رطوبت میوه تأثیر معناداری دارد .در
مطالعۀ اثر سالیسیلیک اسید نتايج جدول تحلیل
واريانس نشان داد ،سالیسیلیک اسید اثر معناداری در
افزايش وزن میوه و درصد رطوبت میوه داشت .همچنین
اثر متقابل تیمار و زمان بر وزن میوه و درصد رطوبت

( ،)Javaheri et al., 2012سويا ( )Kumar et al., 1999و
جوجوبا ( )Al- Obeed, 2012مطابقت دارد .در آزمايشی
تغذيۀ برگی گوجهفرنگی و خیار با غلظتهای پايین
اسید سالیسیک اسید سبب افزايش عملكرد شد
( .)Larque-Savedra & Martin-Mex, 2007در مورد
تأثیر تغديۀ برگی سالیسیلیک اسید بر افزايش عملكرد
بايد گفته شود كه اسید سالیسیلیک با افزايش تقسیم و
رشد سلولها عملكرد را افزايش میدهد ( Hayat et al.,
 .)2005تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک در افزايش رشد و

میوه نیز در سطح 3درصد معنادار بوده است (جدول.)2
نتايج مقايسۀ میانگین دانكن اثر زمان برداشت میوه بر
وزن میوه نشان میدهد كه با افزايش تأخیر در برداشت
میوه ،میزان وزن میوه بهطور معناداری كاهش میيابد،
بهطوریكه بیشترين وزن میوه ( 37/94گرم) در هفتۀ
اول برداشت و كمترين وزن میوه ( 32/73گرم) در هفته
چهارم برداشت مشاهده شد (شكل  .)3كاربرد
سالیسیلیک اسید بهطور معناداری سبب افزايش وزن
میوه شده است ،بیشترين میزان وزن میوه ( 37/11گرم)

عملكرد میتواند بهدلیل تأثیر اسید سالیسیلیک بر
فعالیت هورمونهای گیاه باشد ،اسید سالیسیلیک با
تغییر تعادل هورمونهای اكسین ،سیتوكنین و اسید
آبسیزيک سبب افزايش رشد و عملكرد میشود
( .)Shakirova et al., 2003همچنین افزايش عملكرد
درنتیجه تغذيۀ برگی با اسید سالیسیلیک ممكن است
بهدلیل تأثیرگذاری اسید سالیسیلیک بر فتوسنتز باشد.
اسید سالیسیلیک موجب افزايش سرعت فتوسنتز،
افزايش غلظت  CO2و افزايش كارايی مصرف آب میشود

با كاربرد سالیسیلیک اسید در غلظت  2میلیموالر و
كمترين وزن میوه ( 32/53گرم) در شاهد مشاهده شد
(شكل .)2همچنین بیشترين وزن میوه ( 33/32گرم) در
هفتۀ اول برداشت و با كاربرد سالیسیلیک اسید 2
میلیموالر مشاهده شد .همانطور كه در شكل 1
مشاهده میشود ،درصد رطوبت میوه با افزايش رسیدن
میوه بهطور معناداری كاهش میيابد ،بهطوریكه با
تأخیر در زمان برداشت میوه ،شادابی و طراوت میوه
بهطور معناداری كاهش میيابد ،بر همین اساس
میوههايی كه در هفتۀ اول رسیدگی برداشت شدهاند
بیشترين درصد رطوبت ( 33/31درصد) و كمترين
درصد رطوبت ( 23/74درصد) در میوههايی مشاهده شد
كه در هفتۀ چهارم برداشت شده بودند .كاربرد
سالیسیلیک اسید در همۀ غلظتها سبب افزايش درصد
رطوبت میوه نسبت به شاهد شد ،ولی اين افزايش
معنادار نبود (شكل  .)5كاربرد سالیسیلیک اسید در
غلظت  2میلیموالر سبب افزايش درصد رطوبت میوه در
هفتۀ اول شد ،ولی معنادار نبود.
نتايج حاصل از تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملكرد با
نتايج بهدستآمده در محصوالتی مثل گوجهفرنگی

و عملكرد را افزايش میدهد (
 .)2003از طرفی به نظر میرسد سالیسیلیک اسید با
افزايش میزان كلروفیل در برگهايی كه در آغاز فرايند
پیری هستند میتواند سبب افزايش فتوسنتز و درنتیجه
افزايش رشد و عملكرد شود (.)Delany et al., 1994

نتایج و بحث
وزن و درصد رطوبت میوه

Fariduddin et al.,

مواد جامد محلول و اسیدیتۀ قابل تیتراسیون

نتايج جدول تحلیل واريانس نشان میدهد كه افزايش
زمان رسیدگی میوه (تأخیر در زمان برداشت میوه) بر
درصد مواد جامد محلول و اسیديتۀ قابل تیتراسیون
تأثیر معناداری دارد .همچنین مشخص شد كه تأخیر در
زمان برداشت میوه تأثیر معناداری بر میزان  pHعصارة
میوه نداشته است .همچنین در مطالعۀ اثر سالیسیلیک
اسید نتايج جدول تحلیل واريانس نشان داد سالیسیلیک
اسید اثر معناداری در افزايش درصد مواد جامد محلول و
اسیديتۀ قابل تیتراسیون داشت .همچنین اثر متقابل
تیمار و زمان بر مواد جامد محلول و اسیدهای آلی نیز
در سطح  3درصد معنادار بوده است (جدول  .)2براساس
نتايج با افزايش رسیدگی میوه (تأخیر در زمان برداشت
میوه) میزان مواد جامد محلول بهطور معناداری نسبت
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به شاهد افزايش ولی اسیديته كاهش میيابد ،بهطوری
كه بیشترين درصد مواد جامد محلول ( 33/47درصد)
در هفتۀ چهارم برداشت و كمترين درصد مواد جامد
محلول ( 3/13درصد) در هفتۀ اول برداشت مشاهده شد.
همچنین بیشترين میزان اسیديته ( 3/23درصد) در هفتۀ
اول برداشت و كمترين درصد اسیديته (3/24درصد) در
هفتۀ چهارم رسیدگی میوه مشاهده شد (شكلهای  4و .)9
بیشترين درصد مواد جامد محلول ( 32/34درصد) با كاربرد
سالیسیلیک اسید  2میلیموالر و كمترين درصد مواد

بیشترين درصد اسیديتۀ قابل تیتراسیون ( 3/21درصد)
با كاربرد سالیسیلیک اسید  2میلیموالر و كمترين درصد
اسیديته ( 3/77درصد) در شاهد مشاهده شد (شكلهای 7
و  .)2نتايج اثر متقابل تیمار و زمان بر درصد مواد جامد
محلول نشان میدهد كه بیشترين درصد مواد جامد محلول
( 35/33درصد) در هفتۀ چهارم برداشت  +غلظت 2
میلیموالر سالیسیلیک اسید مشاهده شد .همچنین
بیشترين میزان اسیديتۀ قابل تیتراسیون ( 3/94درصد)
در هفتۀ اول برداشت  +سالیسیلیک اسید  2میلیموالر

جامد محلول ( 9/45درصد) در تیمار شاهد مشاهده شد.

مشاهده شد.

جدول  .2نتايج تجزيۀ واريانس اثر محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید و زمان برداشت میوه پس از هفتههای اول ،دوم ،سوم و چهارم
بر برخی خصوصیات میوة توتفرنگی رقم كاماروسا
میانگین مربعات
ظرفیت آنتیاكسیدان

ويتامین ث

اسیديتۀ

میوه (میلیگرم

(میلیگرم در

قابل

آسكوربیک اسید در

 333گرم وزن

 333گرم وزن میوه)

میوه)

سالیسیلیک اسید ()A

1

**7/41

**4193/35

زمان ))B

1

**

**

31312/7

اثر متقابل ()A×B

3

**

1212/54

اشتباه آزمايشی

12

منابع تغییر

ضريب تغییرات ()cv

درجۀ
آزادی

9/39

**

2/773

pH

تیتراسیون
()%

درصد مواد

رطوبت

وزن

جامد محلول

میوه

میوه

(درصد بريكس)

()%

(گرم)

3/557** 3/33331ns
**

3/577

3/33324

**

3/337

3/3332 ns
ns

**31/34
**

33/23

**

23/33

**94/42** 33/22
**

**

**

**

43/37 357/99
11/27

25/37

3/341

3/39

3/3332

3/3335

3/319

3/792

3/25

4/43

3/13

3/351

1/93

3/21

3/332

1/25

 ** ،nsو * :نشاندهندة نبود وجود اختالف معنادار ،معنادار در سطح احتمال  3درصد و معنادار در سطح احتمال  4درصد.

گزارشهايی مبنی بر تأثیر كاربرد سالیسیلیک اسید
در افزايش مواد جامد محلول روی گوجهفرنگی
( )Javaheri et al., 2012و سیب ()Han et al., 1997
موجود است .در گزارشی كاربرد سالیسیلیک اسید سبب
افزايش میزان قند محلول در لوبیا چشمبلبلی شده است
(  .)Chandra et al., 2007در گزارشی بیان شده است
كه كاربرد سالیسیلیک اسید كاهش در میزان مواد جامد
محلول در توتفرنگی را طی انبارداری به تأخیر انداخته
است ( .)Asghari et al., 2006گزارش شده است كه با
كاربرد سالیسیلیک اسید در غلظت  2و  1میلیموالر
میزان مواد جامد محلول در شاهبلوط افزايش يافته است
( .)Peng et al., 2006در پژوهشی با محلولپاشی اسید
سالیسیلیک  3میلیموالر و به دفعات متعدد در توتفرنگی

گزارش شد كه تیمار سالیسیلیک اسید بر افزايش مواد
جامد قابل حل تأثیر مثبتی داشته است ( Karlidag et al.,
 .)2009گزارش شده است كه محلولپاشی بوتههای
گوجهفرنگی گلخانهای سبب افزايش میزان مواد جامد قابل
حل شده است ( .)Yildirim et al., 2009در مورد تأثیر
سالیسیلیک اسید بر افزايش مواد جامد محلول بايد گفته
شود كه سالیسیلیک اسید بهدلیل افزايش نفوذپذيری غشا
میزان جذب و مصرف مواد معدنی را افزايش میدهد و
درنتیجه سبب افزايش وزن و همچنین مواد جامد محلول
میشود ( .)Javaheri et al., 2012همچنین گزارش شده
است كه سالیسیلیک اسید در تنظیم انتقال قند از محل
تولید و يا برگ ( )sourceبه محل مصرف ( )Sinkيا میوه
مؤثر است (.)Wang et al., 2006
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شكل  .3اثر زمان برداشت میوه بر وزن میوة توتفرنگی

شكل  .5اثر سالیسیلیک اسید بر درصد رطوبت میوه

شكل  .2اثر سالیسیلیک اسید بر وزن میوة توتفرنگی

شكل  .4اثر زمان برداشت بر درصد مواد جامد محلول

درصد اسید قابل تیتراسیون

زمان برداشت میوه

شكل  .1اثر زمان برداشت میوه بر درصد رطوبت میوه
ویتامین ث و ظرفیت آنتیاکسیدانها

نتايج جدول تحلیل واريانس نشان میدهد كه افزايش
رسیدگی میوه بر میزان ويتامین ث و همچنین ظرفیت
آنتیاكسیدانها در میوة توتفرنگی معنادار بوده است.
همچنین در مطالعۀ اثر سالیسیلیک اسید نتايج جدول
تحلیل واريانس نشان داد ،سالیسیلیک اسید اثر معناداری
در افزايش ويتامین ث و همچنین ظرفیت آنتیاكسیدانها
داشت .همچنین اثر متقابل تیمار و زمان بر میزان ويتامین
ث و ظرفیت آنتیاكسیدانها نیز در سطح  3درصد معنادار

شكل  .9اثر زمان برداشت بر درصد اسید قابل تیتراسیون

بوده است .نتايج مقايسۀ میانگین دانكن اثر زمان بر میزان
ويتامین ث و ظرفیت آنتیاكسیدان توتفرنگی نشان
میدهد كه با افزايش رسیدگی میوه میزان ويتامین ث و
ظرفیت آنتیاكسیدانها بهتدريج و بهطور معناداری كاهش
میيابد بهطوریكه میوههايی كه در هفتۀ اول رسیدگی
برداشت شدهاند دارای بیشترين میزان ويتامین ث
( 312/33میلیگرم در لیتر) و ظرفیت آنتیاكسیدانها
( 5/29میلیگرم آسكوربیک اسید در  333گرم وزن میوه)
و میوههايی كه در هفتۀ چهارم رسیدگی برداشت شدهاند
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دارای كمترين میزان ويتامین ث ( 93/93میلیگرم در
لیتر) و ظرفیت آنتیاكسیدانها ( 1/13میلیگرم آسكوربیک
اسید در  333گرم وزن میوه) بودهاند (شكلهای  3و .)33
كاربرد سالیسیلیک اسید در همۀ غلظتها بهطور معناداری
نسبت به شاهد سبب افزايش میزان ويتامین ث شد،
بهطوریكه بیشترين میزان ويتامین ث ( 327/71میلیگرم
در لیتر) در غلظت  5میلیموالر و كمترين میزان ويتامین
ث ( 73/35میلیگرم در لیتر) در شاهد مشاهده شد (شكل
 .)33همچنین كاربرد سالیسیلیک اسید در غلظتهای  2و
 3بهطور معناداری نسبت به شاهد سبب افزايش ظرفیت
آنتیاكسیدان در میوة توتفرنگی شد ،همچنین از نظر
آماری بین غلظت سالیسیلیک اسید  5میلیموالر و شاهد
اختالف معناداری وجود نداشت (شكل .)32نتايج اثر متقابل
تیمار و زمان بر میزان ويتامین ث توتفرنگی نشان میدهد
كه بیشترين میزان ويتامین ث با كاربرد سالیسیلیک اسید
 5میلیموالر  +هفتۀ اول برداشت و بیشترين میزان ظرفیت
آنتیاكسیدانهای توتفرنگی با كاربرد سالیسیلیک اسید 2
میلیموالر  +هفتۀ اول برداشت و سپس سالیسیلیک اسید
 3میلیموالر  +هفتۀ اول برداشت و سالیسیلیک اسید 2
میلیموالر  +هفتۀ دوم برداشت مشاهده شد .گزارشهايی
مبنی بر تأثیر سالیسیلیک اسید بر افزايش میزان ويتامین
ث در محصوالتی مثل شاهبلوط (،)Peng et al., 2006
خردل ( ،)Dat et al., 1998گوجهفرنگی ( Javaheri et al.,
 )2012موجود است .نتايج ما نشان میدهند كه
سالیسیلیک اسید تأثیر قابل توجهی در افزايش میزان
ويتامین ث ( اسید آسكوربیک) در میوهها داشته است .در
گزارشی گوجهفرنگیهای تیمارشده با اسید سالیسیلیک با
محتوای باالی اسید آسكوربیک مشاهده شدند ( Kalarani
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 )et al., 2002در گزارشی بیان شد كه باالترين میزان
اسید آسكوربیک در میوههای محلولپاشی شده با
تیمارهای كلسیم و اسید سالیسیلیک به دست آمد ( Dat
 .)et al., 1998bسالیسیلیک اسید پراكسیداز آسكوربات
را فعال میكند كه سبب افزايش توانايی آنتیاكسیدانی و
مقدار اسید آسكوربیک در میوهها میشود ( Wang et
 )al., 2006افزايش توانايی آنتیاكسیدانی و قدرت ضد
تنش گیاهان و میوهها به وسیلۀ سالیسیلیک اسید القا
میشود و از تخريب اسید آسكوربیک جلوگیری میكند
( .)Wisniewska et al., 1999نقش سالیسیلیک اسید در
افزايش میزان آنتیاكسیدانها در میوه به اين صورت
گزارش شده است كه درحقیقت سالیسیلیک اسید
بهمنزلۀ دهندة الكترون برای كاتاالز و پراكسیداز (عوامل
اكسیدكننده) عمل میكند و از فعالیت آنها جلوگیری
میكند از طرف ديگر در مقابل  H2O2بهمنزلۀ گیرندة
الكترون عمل میكند و به همین دلیل فرايند
اكسیداسیون را در سلولها تحتتأثیر قرار میدهد و از
آسیب به غشاهای سلولی جلوگیری میكند .اين تركیب
بهدلیل فعالكردن سیستم دفاعی گیاه و افزايش
پتانسیل ضد استرس گیاه به واسطۀ افزايش هورمونهای
اكسین و سايتوكنین گیاه را در مقابل تنشهای مختلف
مقاوم میكند كه نتیجۀ آن عدم تولید راديكالهای آزاد
در گیاه است .با توجه به اينكه سالیسیلیک اسید بهطور
مستقیم سبب خنثیشدن گونههای فعال اكسیژن و
راديكالهای آزادشده و هم بهطور غیرمستقیم تولید
آنها را در گیاه كاهش میدهد و به اينترتیب ظرفیت
آنتیاكسیدانی كل گیاه و میوه را افزايش میدهد
(.)Asghari et al., 2006

درصد اسید قابل تیتراسیون

سالیسیلیک اسید (میلیموالر)

شكل  .7اثر سالیسیلیک اسید بر درصد مواد جامد محلول

شكل  .2اثر سالیسیلیک اسید بر درصد اسید قابل تیتراسیون
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شكل  .3اثر زمان برداشت میوه بر ويتامین ث میوه

شكل .33اثر زمان برداشت میوه بر ظرفیت
آنتیاكسیدان میوه
نتیجهگیری کلی

اسید سالیسیلیک نیز يكی از مواد هورمونی است و با
داشتن نقش محوری در تنظیم فرايندهای فیزيولوژيكی
مختلف از قبیل رشد ،تكامل گیاه ،جذب يون و افزايش
فتوسنتز سبب افزايش خصوصیات كمّی و كیفی
محصوالت میشود .نتايج نشان دادند كه با تأخیر در
زمان برداشت میوه ،متوسط وزن میوه ،درصد رطوبت
میوه ،اسیديتۀ قابل تیتراسیون ،ويتامین ث و ظرفیت
آنتیاكسیدان میوه بهطور معناداری كاهش و درصد مواد
جامد محلول افزايش میيابد .در بین غلظتهای مهپاشی
شده سالیسیلیک اسید ،غلظت  2میلیموالر ،بهترين اثر
را بر متوسط وزن میوه ،درصد رطوبت میوه ،درصد مواد

شكل  .33اثر سالیسیلیک اسید بر ويتامین ث توتفرنگی

شكل  .32اثر سالیسیلیک اسید بر ظرفیت
آنتیاكسیدانی توتفرنگی

جامد محلول ،اسیديتۀ قابل تیتراسیون و ظرفیت
آنتیاكسیدان میوه داشت .تیمار سالیسیلیک اسید 5
میلیموالر ،میوههايی با ويتامین ث زياد ايجاد كرد .در
تیمار شاهد تمامی صفات اندازهگیری شده نامطلوب بود.
غلظت  2میلیموالر با بیشترين صفات مطلوب ،بهترين
غلظت برای مهپاشی بوتۀ توتفرنگی توصیه میشود.
سپاسگزاری
اين پژوهش در قالب طرح پژوهشی شمارة 7331332/9/25
با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده
است ،كه بدين وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و
مدريت محترم گروه علوم باغبانی تشكر و قدردانی میشود.
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