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ارقام انگور منقا و بیدانه سفید در مرحله پس از  pHسیلیک و آلیسین بر میزان قند کل و یبررسی اثر اسید سال

  برداشت
  

  3، زهرا موحدي2، موسی رسولی*1سواره ذبیحی
 Booran.papoole@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه مالیر  نویسنده مسئول و -*و  1

 .، مالیردانشگاه مالیر ،استادیار گروه فضاي سبز - 2

 .، مالیردانشگاه مالیر ،استادیار گروه زراعت - 3

  
 2میلی مـوالر و   1در تحقیق حاضر از دو رقم انگور شامل ارقام منقا و بیدانه سفید در دانشگاه مالیر استفاده شد و از دو غلظت 

) آلیسـین (سـیر   ي عصـاره در لیتـر   گـرم  میلـی  3در لیتـر و   گـرم  میلـی  2 هـاي  غلظـت میلی موالر در لیتر سالیسیلیک اسید و همچنین 
انگـور بـوده    ي میوهشده از  گرفته آبو  ها حبهخوشه،  موردمطالعه هاي اندام. استفاده گردید ها خوشهبر روي  وري غوطه صورت به

عصاره و میزان قند کل قبل و پس از اعمال تیمار مورد بررسی قرار گرفت که مطابق جدول تجزیه واریانس و  pHکه خصوصیات 
نتایج نشان داد که بیشترین . بود دار معنی% 1  سطح در موردمطالعه تصفا همه اثر نوع تیمارهاي مختلف بر آمده دست بهمحاسبات 

میلـی   1 سالیسـیلیک در رقم بیدانه سفید و تیمار اسـید  ) 98/2( pHدر رقم منقا بدون اعمال تیمار و کمترین میزان ) pH )03/4میزان
در ) 05/4(در رقم بیدانه سفید بدون اعمال تیمار و کمترین میـزان قنـد کـل    ) 13/7(همچنین بیشترین میزان قند کل . باشد میموالر 

  .میلی موالر مشاهده شد 1 سالیسیلیکرقم منقا و تیمار اسید 
  اسید سالیسیلیک، آلیسین، pHانگور، پس از برداشت، قند، : ها کلیدواژه

  
  مقدمه

منظور افزایش تولید و رفع هر چه بیشتر مایحتاج بشر راه  به. دهد روز افزایش می تامین غذا را روزبه توسعه روز افزون جمعیت نیاز به
ارقام برتر، مدیریت عملیات زراعی  کارهاي مختلفی چون افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح، دستیابی به

دست فراموشی سپرده  یکی از راه کارها که به میاندر این . ها، آبیاري، تغذیه، هرس و غیره وجود دارد ت و بیماريشامل دفع آفا
» برداشت مخفی «این بخش اصطالح  گیرد کاهش ضایعات پس از تولید است که محققین به شده است و کمتر مورد توجه قرار می

  ).1388وصال و همکاران، ( اند را اختصاص داده
دلیل باال بودن درصد رطوبت و ماهیت فیزیولوژیکی خاصی  به) ها و گل و گیاهان زینتی ها، سبزي شامل کلیه میوه(محصوالت باغی

درصد محصول  60نوع محصول ممکن است تا  باشند که گاهی بسته به که دارند طبیعتاً داراي ضایعات بیشتري پس از برداشت می
عوامل متفاوتی هم در دوره قبل از برداشت و هم در دوره پس از برداشت در . صرف خارج شوداین طریق از دایره م تولیدي به

نحو صحیح تحت تاثیر قرار داده و  ها را به برخی از این عوامل تحت کنترل بوده و انسان قادر است آن. شدت این پدیده مؤثر هستند
  .)1385ارشادي، ( حداقل برساند ه وسیله ضایعات را ب بدین

 مصرف هنگام تا برداشت زمان ضایعات بین از جلوگیري باغبانی، هاي فرآورده مردم به بیشتر دسترسی افزایش هاي راه از کیی

 سردخانه در انگور نگهداري به نیاز فصل، از خارج هاي نیازمندي تأمین ها و میوه وفساد ضایعات کاهش منظور به است، بنابراین

ترکیبات  از ضررتر کم و تر مقبول عموماً و شده شناخته قدیم از که ضدمیکروبی خاصیت با بیعیط ترکیبات از استفاده. باشد می
  ). 1388وصال و همکاران، (محصوالت باغبانی است   برداشت از پس ژي در تکنولو تازه راهبردي هستند، مصنوعی
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ــه از برداشــت ارقــام انگــور منقــا و  هــدف مــا از ایــن تحقیــق مطالعــه اثــر سالیســیلیک اســید و آلیســین بــر فیزیولــوژي پــس    بیدان
بـا توجــه بــه اهمیــت بـاالي انگــور در منطقــه و بــاال بـودن ســطح زیرکشــت و میــزان مصـرف بــه صــورت هــاي     . مــی باشــد سـفید 

. ، لــزوم مطالعــه روي عمــر انبــاري ایــن میــوه ضــروري و الزم بــه نظــر میرســد ...متقــدد از جملــه تــازه خــوري، کشمشــی، شــیره و
بـه عنـوان یـک مـاده ي ضـدباکتري و کـامال گیـاهی در عمـر انبـاري و تـاثیر بـر فیزیولـوژي پـس از برداشــت               نقـش آلیسـین نیـز   

  .جنبه هاي مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد محصوالت باغبانی قابل توجه میباشد که از
  

  مواد و روش ها
شد که عملیات برداشت در نیمه ي دوم  انجام مالیر شهرستان تاکستانهاي از یکی در برداشت ارقام انگور منقا و بیدانه سفید

 دقیقه 49 و درجه 48 جغرافیایی طول با دریا سطح از متري 1725 در ارتفاع منطقه تاکستان هاي این. شهریور ماه صورت پذیرفت

 با معتدل و سرد  هواي و آب داراي ناحیه این .دارد قرار شمالی نیمکره دقیقه18 و درجه 34 جغرافیایی و عرض شرقی نیمکره

 درجه سانتیگراد و 28ساالنه  دماي میانگین .میرسد نیز درجه سانتیگراد -20 دما سرد فصلهاي در و باشد مى معتدل تابستانهاي

 اوایل از معمول طور به شدید سرماي است و دوره روز 50 ساالنه ایام یخبندان .است میلی لیتر 300 حدود ساالنه بارندگی میزان

 عرض که باشد مى پشته اي جوي صورت در این منطقه از کشور به  موها کاشت سیستم .دارد تا اسفندماه ادامه و شروع آذر ماه

شده  کاشته همدیگر متر از 2 فاصله به غربی  شرقی راستاي در موها. باشد مى متر 2 حدود جویها عرض و متر 5/1 حدود پشته ها
  .ر به صورت غرقابی و سنتی میباشداند، آبیاري تاکستان هاي این مناطق بیشت

پس از انجام عملیات برداشت و انتقال آنها از باغ به محل اعمال تیمارها قبل از انجام هر تیماري ابتدا خوشه را وزن نموده و سپس 
امال حبه ها و هرکدام از آنها را در درون محلول هاي از پیش آماده شده ي هر تیمار مربوط به خود به مدت معین قرار داده تا ک

خوشه ها در این محلول آغشته گردند و پس از بیرون آوردن آنها از محلول فوق جهت حصول اطمینان به صورت اسپري تمامی 
خوشه ها با همین محلول ها مجددا آغشته گردیدند و هرکدام از آنها در درون جعبه هاي یکبار مصرف و دربسته که قبال با نام 

  .چسب دار شده بودند قرار گرفتند و نهایتا به سردخانه منتقل شدندهرکدام از تیمارها بر
درجه ي سانتیگراد و  5شرایط سردخانه از نظر دما و رطوبت کامال کنترل شده بود و میزان دما و رطوبت سردخانه به ترتیب 

انه قرار گرفتند کامال یکنواخت بود درصد بود که این میزان دما و رطوبتی در تمام طول مدتی که این تیمارها در سردخ 80رطوبت 
تمامی تیمارها از سردخانه خارج شده و ) روز 40(پس از اتمام دوره ي تعیین شده . و دستخوش هیچگونه تغییر و تحولی نشد

  .جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه منتقل شدند
  

  شده انجام تیمارهاي
  لیتر  برمیلی موالر 1سالسیلیک با غلظت د اسیانگور رقم بیدانه سفید که با محلول : تیمار اول
  لیتر  برمیلی موالر 2سالسیلیک با غلظت اسید انگور رقم بیدانه سفید که با محلول : تیمار دوم
  ر لیتر بمیلی موالر  1سالسیلیک با غلظت اسید انگور رقم منقا که با محلول : تیمار سوم

  لیتر برمیلی موالر 2السیلیک با غلظت ساسید انگور رقم منقا که با محلول : تیمار چهارم
  میلی گرم بر لیتر  2انگور رقم بیدانه سفید که با محلول آلیسین با غلظت : تیمار پنجم
  میلی گرم بر لیتر  3انگور رقم بیدانه سفید که با محلول آلیسین با غلظت : تیمار ششم
  .ی گرم بر لیترمیل 2انگور رقم منقا که با محلول آلیسین با غلظت : تیمار هفتم
  میلی گرم بر لیتر  2انگور رقم منقا که با محلول آلیسین با غلظت : تیمار هشتم
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  ).شاهد(انگور رقم بیدانه سفید بدون اعمال تیمار : تیمار نهم
  ).شاهد(انگور رقم منقا بدون اعمال تیمار : تیمار دهم

  
میلی گرم بر لیتر  2همچنین محلول هاي SA از هورمون آب مقطر  در یک لیتر میلی موالر 2میلی موالر و  1محلول هایی با غلظت 

از جمله تیمارهایی بودند که قبل از انتقال میوه ها به سردخانه تهیه  )آلیسین(آب مقطر از عصاره سیر لیتر  در یکمیلی گرم  3و 
د که پس از توزین دقیق خوشه ها و روش کار بدین صورت بو .شدند و هرکدام از خوشه ها در تیمار مربوط به خود آغشته شدند

دقیقه قرار گرفتند و به منظور حصول  3ثبت وزن آنها هرکدام از نمونه ها در محلول هاي آماده شده ي مربوط به خود به مدت 
 اطمینان از آغشته شدن تمامی قسمت هاي خوشه نظیر حبه ها و دم خوشه نیز محلول آماده شده روي خوشه ها اسپري شد و پس از

  .خشک شدن کامل، خوشه ها درون ظرف هاي مخصوص نگهداري میوه قرار گرفتند و به سردخانه ي دانشگاه منتقل شدند
تهیه شده ساخت شرکت مرك از کشور آلمان بود و آلیسین مورد استفاده نیز با استفاده از روش دستی در آزمایشگاه SA هورمون 

  و استخراج آلیسین به صورت زیر بوداز سیر تازه استخراج گردید که مراحل انجام 
درجه سانتیگراد خشک نموده و پس از خشک شدن کامل سیرها را به صورت پـودر شـده    55سیر تازه را پوست کنده و در دماي 

درجه سانتیگراد همـوژنیزه   4دقیقه در دماي  5میلی لیتر آب در حمام اولتراسوند به مدت  20گرم پودر سیر در  8/0درآمدند سپس 
و بعـد از قـرار گـرفتن در دمـاي اتـاق نیـز عملیـات        . دقیقه در دمـاي اتـاق قـرار گرفـت     30پس از هموژنیزه شدن نیز به مدت . شد

میلی لیتر از محلول  15میلی لیتر از محلول فوقانی به  10در مرحله بعدي . دقیقه صورت گرفت 30به مدت  6000سانتریفوژ در دور 
A  سانتریفیوژ گردید که با اتمام این مرحله محلول پایه حاوي آلیسین به دسـت آمـد و    6000در دور  دقیقه 5افزوده شد و به مدت

میلی لیتر رسانده و مـورد اسـتفاده    10میلی لیتر استاندارد داخلی را به وسیله محلول پایه به حجم  5/0جهت مصرف بر روي تیمارها 
  .قرار گرفت

  
  عصاره هاي هریک از تیمارها PHسنجش 

متر PHاین روش هرکدام از نمونه را  بطور جداگانه عصاره گیري نموده و عصاره ي مربوط به هرکدام از نمونه ها با استفاده از  در
  .اندازه گیري شد

  
  )(TSSسنجش میزان قند کل 

با آب مقطر  3 به 1در این روش از هرکدام از نمونه ها عصاره گیري شد و عصاره ي مربوط به هرکدام از نمونه ها به نسبت  
میزان قند موجود در هریک از نمونه ها با واحد . دستی مورد آزمایش قرار گرفت -ترکیب شد و با استفاده از رفرکترومتر چشمی

و براي این منظور از رفرکترومترهاي آبی . درجه ي سانتیگراد بود 20ي میزان قندها دماي اتاق براي اندازه گیر. بریکس بیان شد
تنظیم گردید و یک قطره از هر نمونه که  1روش کار بدین صورت بود که ابتدا صفحه ي مدرج رفرکترومتر بر روي . استفاده شد

قسمت چشمی آن را با چشم تنظیم نموده و روبروي روشنایی قبال با آب مقطر مخلوط شده بود را بر روي صفحه ریخته و سپس 
  .اعداد بدست آمده براي هرکدام از نمونه ها قرائت و ثبت گردید

  
  نتایج و بحث

درصد معنـی دار بـوده   1در سطح PH  که  اثر نوع تیمار بر صفت مورد مطالعه یعنی داددر این آزمایش نتایج تجزیه واریانس نشان 
  .است
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  ي گرفته شده از تیمارهااعصاره ه  phسالسیلیک و آلیسین بر میزان اسید تاثیر تجزیه واریانس نتایج  1جدول
  منابع تغییرات  درجه آزادي میانگین مربعات

ph     
 تیمار 9 **05/0

 خطا  20  002/0
  (%)ضریب تغییرات     26/1

  
در ) 98/2( PHون اعمال تیمار و کمترین میـزان  در رقم منقا بد) PH  )03/4 بر اساس جدول مقایسه میانگین بیشترین میزان

  .میلی موالر مشاهده شد 1سالسیلیک اسید رقم بیدانه سفید و تیمار 

  
  ي گرفته شده از تیمارهااعصاره ه  PHتاثیر سالسیلیک اسید و آلیسین بر میزان  1نمودار 

T1 = بیدانه سفید)SA ک میلی موالری( ،T2 = بیدانه سفید) SAردو میلی موال(، T3 =منقا )SAیک میلی موالر(، T4 =منقا )SAدو میلی موالر(، T5 =بیدانه سفید )میلی گرم2 آلیسین(، 
T6 =میلی گرم3 آلیسین( بیدانه سفید(، T7 = منقا)میلی گرم2 آلیسین(، T8=  منقا)میلی گرم3 آلیسین( ،T9 =بیدانه سفید )شاهد(، T10 = منقا)شاهد(.  
  

در  PHالبتـه ایـن کـاهش    . و عصاره ها گردید PH سالسیلیک به طور قابل مالحظه اي سبب کاهش اسید  ندر رقم منقا به کار برد
در رقم بیدانه سفید نیز به کار بردن سالسیلیک . بود میلی موالر 2میلی موالر به نسبت بیشتر از آن در مقدار  1سالسیلیک اسید تیمار 

که همانند تیمار رقم منقا این . گردید PHبر لیتر نیز به به ترتیب سبب روند کاهشی  میلی موالر 2میلی موالر و  1اسید در دو سطح 
سالسیلیک در اسید بنابراین وجود . گردیده است PHمیلی موالر بر لیتر سبب کاهش  2میلی موالر بیشتر از   1روند در غلظت هاي 

  .عصاره ها در هردو غلظت گردید PHهردو رقم سبب پایین آوردن 
رتباط با عصاره آلیسین کاربرد آن بر روي پس از برداشت ارقام منقا و بیدانه سفید مشـاهده شـد کـه بـر روي رقـم منقـا در دو       در ا

میلی گـرم بـر لیتـر     2در غلظت  PHمیلی گرم بر لیتر در مقایسه با تیمار شاهد روند کاهشی داشت و این روند کاهش  3و  2غلظت 
  .گردید PHر بیشتر دچار کاهش میلی گرم بر لیت 3در مقایسه با 

  .عصاره دچار کاهش چشمگیري شد PHدر غلظت دوم و عصاره آلیسین همچنین بر روي رقم بیدانه سفید نیز اعمال شد 
  

  .درصد معنی دار میباشند 1از نتایج تجزیه واریانس اثر مواد مصرفی بر میزان قند کل انگور مشاهده شد که اختالفات در سطح 
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  ي گرفته شده از تیمارهااعصاره ه TSS)( قند کل سالسیلیک و آلیسین بر میزان اسید تاثیر تجزیه واریانس نتایج  2جدول

  منابع تغییرات  درجه آزادي میانگین مربعات
     قند کل

  تیمار 9 **44/2
  خطا  20  15/0

  17/7                 (%)                                             ضریب تغییرات 
بر اسـاس جـدول مقایسـه میـانگین بیشـترین      . سنجش میزان قند کل یکی از مهم ترین فاکتورهاي قابل اندازه گیري در انگور است

 1سالسـیلیک  اسید در رقم بیدانه سفید بدون اعمال تیمار و کمترین میزان قند کل در رقم منقا و تیمار ) 13/7(میزان درصد قند کل 
  .میلی موالر مشاهده شد

  ي گرفته شده از تیمارهااعصاره ه TSS)( قند کل تاثیر سالسیلیک اسید و آلیسین بر میزان 2نمودار    
T1 = بیدانه سفید)SA ک میلی موالری( ،T2 = بیدانه سفید) SAدو میلی موالر(، T3 =منقا )SAیک میلی موالر(، T4 =منقا )SAدو میلی موالر(، T5 =بیدانه سفید )میلی گرم2 آلیسین(، 
T6 =میلی گرم3 آلیسین( بیدانه سفید(، T7 = منقا)میلی گرم2 آلیسین(، T8=  منقا)میلی گرم3 آلیسین( ،T9 =بیدانه سفید )شاهد(، T10 = منقا)شاهد(.  
  

اعمال  سالسیلیک مشاهده شد که بااسید میلی موالر بر لیتر  2میلی موالر و  1بیدانه سفید در مقایسه تیمار بیدانه سفید شاهد با تیمار 
  .میلی موالر بود 2میلی موالر بیشتر از  1این ماده بر روي نمونه ها مقدار قند میوه کاهش یافت اما روند کاهشی در غلظت 

میلـی گـرم در لیتـر سـبب کـاهش مقـدار قابـل         3میلی گرم بر لیتر و  2بکار بردن آلیسین نیز بر روي رقم بیدانه سفید در دو غلظت 
  .میلی گرم در لیتر بود 2میلی گرم بر لیتر بیشتر از غلظت  3که این روند کاهشی با اندکی تفاوت در غلظت توجهی از قند میوه شد 

  .در رقم منقا نیز هردو ماده با همان مقادیري که براي رقم بیدانه سفید اعمال شد بکارگیري شدند
میلـی   2میلـی مـوالر در لیتـر و     1قم منقا بـا دو غلظـت   سالسیلیک در ر0اسید در مقایسه ي قند میان تیمارها مشاهده شد که کاربرد 

میلـی   2میلی موالر بیشتر از  1موالر در لیتر نسبت به تیمار شاهد دچار کاهش میزان قند کل شدند البته این میزان کاهش در غلظت 
میلـی   2برد آلیسـین در دو غلظـت   با کـار . موالر بود و پایین ترین سطح میزان قند کل را درمیان سایر تیمارها به خود اختصاص داد

میلی گرم  2میلی گرم در لیتر میزان قند کل تا حد قابل مالحظه اي افزایش یافت البته این روند افزایشی در غلظت  3گرم در لیتر و 
  .درصد گزارش گردید 9/0میلی گرم بر لیتر بود و حدود  3بیشتر از غلظت 

  
  نتیجه گیري کلی
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در رقم  PHدر مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت که بیشترین میزان  PHیلیک اسید در هردو رقم، میزان با کاربرد آلیسین و سالیس

میزان قند نیز در رقم  .میلی موالر بر لیتر بود1منقا شاهد و کمترین میزان آن در رقم بیدانه سفید با تیمار اسیدسالیسیلیک و غلظت 
و تیمارهاي دیگر به ترتیب دچار کاهش شدند که میزان کاهش در رقم منقا و تیمار شاهد بیدانه سفید داراي باالترین سطح بود 

  .میلی موالر بر لیتر به پایین ترین سطح رسید1سالسیلیک اسید در غلظت 
  منابع
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Effects of salicylic acid and allicin on total soluble solid and pH of Monaga and Bidaneh Sefid 

grape cultivars in the postharvest 
 

S. Zabihi, M. Rasouli and Z. Movahedi 
 

Abstract 
The study of two varieties of Bidaneh Sefid and Monaga grapes at the University of 
Malayer was used, and the two concentrations of 1 mM and 2 mM salicylic acid as well 
as the concentrations of 2mg/l and 3mg/l was used. According analysis of variance, the 
effect of treatments on all the measured traits was significant. The highest pH (4.03) was 
observed in Monaga without treatment and the lowest pH (2.98) was obtained in Bidaneh 
Sefid. The highest total sugar (7.13 Brix) in Bidaneh Sefid without treatment and the 
lowest total sugar (4.05) in the treatment Monaga and 1 mM salicylic acid was observed. 
Keywords: Grapes, postharvest, sugar, pH, allicin, salicylic acid 
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