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تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل بیماریزا و ویژگیهای کیفی میوه زردآلو طی
انبارمانی
میثم محمدی ،1مهدی صیدی ،*2مهدی رجایی  3و وحید لک
تاریخ دریافت95/1/24 :
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تاریخ پذیرش95/11/20 :

 1دانشجوی دکتری گیاهان زینتی ،گروه علوم باغبانی ،دانشگاه زنجان
2
3

دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 4دانشآموخته کارشناسی علوم باغبانی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
*مسئول مکاتبهEmail: msaidi@ilam.ac.ir :

چکیده
زردآلو یکی از مهمترین میوههای مناطق معتدله است .نرر دردس سرریحم ه آره آورای ا یی راریهرا ا اراهط طرراای ا
دادایی میوه از مهمترین مشکالی پس از یردادت این محصول است .در این پژاهط اثر عصاره آیی پوست درخرت ییرد
سفید ) (Salix alba L.در دا غآظت  2ا  4درصد هج ی ه راه یا پودط سآوواس یر انترل عوامل یی اریزا ا ایژگیهرای
ایفی میوه زردآلو رقم داهرادی قبل از انبارمانیم  7ا  14راز نگهرداری در انبرار یرا دمرای  4°Cمرورد یررسری قررار
گروت .جدال تجزیه ااریانس نشاس داد اه اثرای متقایل تی ار ا داره انبارمانی یررای اآیره صرفای یرهجز ظرویرت آنتری-
ااسیدانی معنیدار است .نتایج نشاس داد اه یا اوزایط طرول داره انبارمرانی ایژگریهرای ایفری میروه اراهط یاورت امرا
تی ارهای عصاره یید ا سآوواس یاعث هفظ یهتر ایژگیهای ایفی میوه ا انترل عوامل قارچی نسبت یه دراهد دردند .در
ییشتر موارد یین غآظتهای  2ا  4درصرد عصراره ییرد اخرتالم معنریداری مشراهده نگردیرد .تی ارهرای دارای پودرط
سآوواس یهتر از ن ونههای یداس پودطم ایفیت میوهها را هفظ اردند .الی استفاده از این تی ار یداس ترایر یرا عصراره
یید یاعث گسترش عوامل یی اریزا در ظرام یستهیندی دد .ینایراین یا توجه یه مقبولیرت زیراد ایرن محصرول در یرازار
مصرم ا اه یت انبارمانی ا ااهط ضایعای پس از یردادت آس توصریه مریدرود اره از تی رار ترایبری عصراره ییرد ا
پودط سآوواس یهعنواس یک ورآاری ااریردی در ورایند انبارمانی این محصول استفاده دود.
واژگان کلیدی :آلودگی قارچیم انبارمانیم ماندگاری ایفیتم پس از یردادت

50

محمدي ،صیدي و ...

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  27شماره  /4سال 1396

مقدمه

عصاره پوست درخت یید مع رولی ( )Salix alba L.اسرت.

زردآلرو یانرا عآ ری ) )Prunus armeniaca L.متعآرق یره

در سال  1828دی یداسهای آل رانی مراده وعرال پوسرت

خررانواده  Rosaceaeاسررت ا یکرری از مهمترررین میوههررای

درخررت ییررد سررفید را اسررتیرا ا ای رن ترای ر جدیررد را

مناطق معتدله جهاس است اه هاای درصد یاالیی از مواد

سالیسررین نامیدنررد ا ییرراس اردنررد در اثررر هیرردرالیز

معدنی مانند پتاسریم ا ایترامینهرایی ماننرد یتااراراتن

سالیسینم اسیدسالیسیآیک تولید میدود (سرینگ .)2004

یوده اه یا تاًثیر یر سالمت انساس امرازه یهصوری تازه

از پوست درخت یید سفید یره خراطر خروا

دارایری ا

خوریم خشکدده (یرگه) ا ورآاری دده جایگاه خود را

دارا یودس ترایبرای آنتریااسریدانی ازج آره سالیسرین ا

در رژیم غراایی میآیروسهرا نفرر در سرجـ جررررهاس پیردا

سالیسیآیک اسید در تهیه داراهای میتآفی ازج آه آنتری-

ن رروده اسررت (جنترریزاده ا ه کرراراس  .)2008ایررن میرروه

میگرررسهررام ترمواررایهررام مررواد آرایشرری ا یهدادررتی ا

ورازگرا است ا یه دلیل گودرتی یرودس ا دادرتن درصرد

نگهدارندههای مواد غراایی اسرتفاده مریدرود (تررا ن ا

آب زیاد(االرا ا ه کاراس )2002م سرعت تنفس یاالم اورت

ه کرراراس  .)1384ااردناسرراس گیاهدرمررانی در اراپررا ا

ازس زیاد ا ااهط سریح خصوصیای ایفی ازج آه نرر

آمریکا در هال هاضر عصاره پوست درخت یید سفید را

درردس ا هساسرریت یرره عوامررل یی رراریزام دارای ع ررر

یرای رورح سرردردم اراهط تر م آرترراز ا سرایر انروا

انبارمانی محداد است (البداای ا الصالحی )2011

دردها ا التهابها توصیه مین ایند (اریستینا .)2001

میزاس تولید یاالم ضایعای ا وساد زیاد ا ع ر مانردگاری

اسیدسالیسرریآیک یررک ترای ر ونآرری سرراده اسررت ارره در

ام این محصول ا ه چنین محبوییت یاالی این محصرول

گیاهرراس نقررطهررای زیررادی دارد ارره مرریتررواس یرره ایجرراد

ازنظررر مصرررمانندهها یاعررث اوررزایط اه یررت تحقیقررای

مقاامت یره سررما ا ترثثیر یرر وعالیرت آنرزیمهرای آنتری

درزمینه اوزایط ماندگاری این محصول میدود.

ااسیداتیوم سوختاساز ا متایولیسم پرااسید هیدراژس

ییشتر محصروالی یاغبرانی یره دلیرل دارا یرودس وعالیرت

اداره ارد .اسیدسالیسیآک ا انوا ترایبرای ونآری یاعرث

متایولیکی از زماس یردادت تا زماس مصرم ازنظر ا ری

مقاامت یاوتهرای گیراهی یره ترنطهرای زیسرتی ا غیرر

ا ایفرری ضررایعاتی خواهنررد دادررت ارره میررزاس آس در

زیستی مریدروند (اانرگ ا ه کراراس  .)2006ایرن اسرید

اشورهای پیشروته یهطور متوسط یین  5تا  25درصد ا

جزئی از مسریرهای سریگنالی اسرت اره یهاسریآه یرخری

در اشورهای در هاصل توسعه  25ترا  50درصرد اسرت

تنطهای زیستی ا غیر زیستی در گیاه القا میدود ا نیز

(راه ی  .)1384ایفیت ظراهری در یازارپسرندی میروههرا

یک پیا تنظیمانندهی داخآی در گیاهاس یه د ار میآید اه

نقط یسیار مه ی دارد اه دامل صرفاتی از قبیرل درکلم

یررای مقایآرهی گیراه یرا دررایط نامناسر

مرثثر اسرت

رنگم اندازهم دادایی ا طرراای میروهم ندادرتن خسراری

(ارداانی ا ه کاراس .)1391

ویزیولوژیکی ا یی اری میکرایی است .درزمینهٔ اوزایط

اسید سالیسیآیک یهعنواس نوعی تنظریماننردهی ردرد در

ماندگاری ا ااهط ضایعای انروا میروههرا ا سربزیهرا

انترل ردد گیاهم القای گآدهیم هرارت مرواد ا وتوسرنتز

تحقیقای ورااانی صوری گروته است .اما امررازه راش-

مرثثر اسرت (اوشراری ا ه کراراس  .)1393اراریرد اسرید

های جدید نگهداری مواد غاایی یه س ت استفاده از مرواد

سالیسیآیک در میروه هآرو (عباسری ا ه کراراس  )2010ا

ضدمیکرایی طبیعی ا ااهط اسرتفاده از مرواد دری یایی

زردآلو (ارداانی ا ه کراراس  )1391یاعرث هفرظ ایفیرت

پیط میراد اه استفاده از انوا اسانسهام عصرارههرا ا

میرروه در طررول زمرراس انبارمررانی دررده اسررت .اسررید

پودطهای طبیعی ا خوراای ازج آه این مواد مییادند

سالیسیآیک در هفظ ایفیت میوهها ا سبزیهای دیگر نیز

(وینیدخت ا ه کرارس  .)1391یکری از ایرن مرواد طبیعری

مثثر یوده ا نتایج یهدستآمده نشاسدهنده اثر مثبت ایرن
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ماده یر ماندگاری ا اراهط ترنطهرا ا ضرایعای پرس از

مواد و روشها

یردادت است(ارداانی ا ه کاراس .)1391

طرح آزمایشی

در یک نگاه اآی مهمترین مشکل میوههرا ا سربزیهرا در

آزمایط یهصوری وااتوریل یا دا عامل آزمایشی درامل

مرهآره پرس از یردادرتم اراهط ارزش غراایی در طرول

عامرررل اال ترایررر تی ارهرررای سرررآوواس ا عصررراره

داره انبارمانی ا عرضه نامناس یه دلیل رطویت یراال ا

یید(دامل -1:داهد(آب مقجر)م -2عصاره یید دا درصردم

اوزایط وسادپایری آسها است .یرای ااسرتن ضرایعای ا

 -3عصرراره ییررد چهررار درصرردم  -4پودررط سررآوواس -5

هفظ ایفیت محصولم عالاه یر ترایبای نگهدارندِ طبیعری

سآوواس+عصراره ییررد دا درصررد ا  -6سآوواس+عصرراره

ا ااهط دمای انبرارم توجره یره دریوه یسرتهینردی نیرز

یید چهار درصد) عامل دا زماسهای میتآر

انبارمرانی

ضرررراری اسرررت (عشرررورنژاد ا قاسرررمنرررژاد .)1391

ا در قال طرح اامالً تصادوی یا سه تکرار اجرا دد.

یررهاارگیری پودررطهررای پآرریاتیآنرری یکرری از راههررای

نحوه تهیه عصاره آبی پوست درخت بید

جآوگیری از خرایی ا پوسیدگی محصوالی یراغی اسرت.

ایتدا مقدار  100گر از پوست خشکدده ا آسیاب درده

در هال هاضر یرای اوزایط ع رر انبارمرانی یسریاری از

درخررت ییررد مع ررولی (ردررد یاوترره در دانشررگاه ایررال یررا

اسرتفاده

مشیصای جغراویایی  1174مترر ارتفرا از سرجـ دریرام

میوهها ا سبزیها از یستهیندیهای میصو

میدود .مهمترین وواید یستهیندی درامل اراهط ترنفسم

طرررول جغراویرررایی  46درجررره ا  28دقیقررره ا عرررر

ااهط تولید ا هساسیت یه اتیآنم انرد دردس رانرد نرر

جغراویایی 33درجه ا  27دقیقه ا سن تقریبری  10سرال)

ددس میوه ا تغییر ترایبای داخآی میوه است (آنتونیرو ا

در یک لیتر آب مقجر یه مدی  24ساعت خیسرانده ا پرس

ه کاراس  .)1996ایفیت یسرتهینردی درورراش محصرول

از انتقال یه دستگاه سواسآه یره مردی  5سراعت دررای

اه یت ورااانی دارد .محصوالی یاغی در دمرای مع رولی

گر ان قرار گروت .یعد از خنرک دردس عصراره از ااغرا

ع ر اوتاهی دارند اما یستهیندی یا پودطهای پآیاتیآنی

صاوی عبور داده دد ا از عصاره دفام یهدستآمده یه

ا سآوواس یه ه راه دمای پایین میتوانرد ع رر انبارمرانی

نسبتهای میتآ

رقیقسرازی درد ا پرس از اع رال یرر

انوا محصوالی تازه خوری را اوزایط دهد ( عشرورنژاد

رای میوههرا در قالر یرک پریط آزمرایط درنهایرت دا

ا قاسمنژاد  .)1391اثر مثبت پودط سآوواس ا پودرط-

غآظت  2ا  4درصد جهت اع رال تی رار در ایرن پرژاهط

های پآیاتیآنی یر هفظ ایفیرت محصروالتی چروس آلبرالو

استفاده گردید (ص صا دریعت .)1371

(اه دی ا ه کاراس  )1387ا ازگیل ژاپنری (عشرورنژاد ا

میوهها رقم داهرادی در مرهآه یآوغ تجاری(هرداداً 90

قاسمنژاد  )1391گزارشدده است.

راز پس از مرهآه ت ا گل) از یک یراغ تجراری در درهر

تاانوس گزاردی در خصو

اثر عصاره پوسرت درخرت

ایال (ییط میشیا

م یاغ تولیدی آقای قادری) یردادت

یید یه ه راه پودط سآوواس یر انترل یی اریها ا هفظ

ا یه آزمایشگاه گراه عآو یاغبانیم دانشکده اشاارزیم

ایفیت پس از یردادت زردآلو در انبار منتشرنشده است.

دانشگاه ایال منتقل ا در دمای 8-7 °Cیه مدی  5سراعت

ینایراین در این تحقیق اثر عصاره آیی پوست درخت ییرد

خنک ددند ا سپس جهت اجرای آزمرایط مورداسرتفاده

سفید در دا غآظت  2ا  4درصد هج ی ه راه یا پودرط

قرار گروتند .میوههای سالم ا یداس خساری یره تعرداد 8

سآوواس یر انترل عوامل یی اریزا ا خصوصریای ایفری

عدد در هر ااهد آزمایشی در آب مقجررم عصراره ییرد 2

میوه زردآلو رقم داهرادی در انبار موردیررسری قررار

درصد ا  4درصد یه مردی دا دقیقره غوطرهار گردیدنرد.

گروت.

میوهها پس از خشرک دردس یرر رای ااغرا ا در دمرای
محررریط تررروزین دررردند ا در جعبرررههرررای پالسرررتیکی

52

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  27شماره  /4سال 1396

محمدي ،صیدي و ...

یکیارمصرم دفام(دارای ایعاد  12×10×5سرانتیمترر)

اساس غالبیت اسید مالیک انردازهگیرری درد (مح ردی ا

ا در دمررای  4°Cا رطویررت نسرربی  90-95درصررد انبررار

ه کاراس .)1395

ددند .آزمایط دارای  36ااهد آزمایشی یود اه نی ری از

یرررای انررردازهگیرررری مقررردار اسیدآسرررکورییک از راش

تی ارها دارای پودط سآوواس ا نی ی هرم واقرد هرگونره

تیتراسیوس یا محآول دیاآراونرلاینرداونل اسرتفاده درد

پودط یودند ا در مرهآه قبل از انبارم  7ا  14راز پرس

(رانگانررا  .)1997انرردازهگیررری ونررل اررل یرره راش معرررم

موردیررسی قررار

وولین سیواالتیو انجا گروت (دبانی ا ه کراراس .)1390

گروتنررد .پودررط سررآوواس یرره نحرروی اع ررال گردیررد ارره

ظرویت آنتیااسیدانی یاوت میوه از طریق خاصیت خنثی-

ا ترین تبادل گازی یین وضای داخل ظرم یستهیندی ا

اننررردگی رادیکرررال آزاد دیپررریپررریاچ4تعیرررین گردیرررد

محیط اطرام صوری گیرد.

(میآیوسکاس ا ه کاراس . )2004

صفات مورد ارزیابی

سنجط وعالیت آنزیم ااتاالز یرا محاسربه اراهط جراب

ااهط ازس میوهها یهصوری اخرتالم ازس میروههرا در

 H₂O₂در طولمو  240نانومتر ا سنجط وعالیت آنرزیم

زماس قبل از انبارمانی ا پس از پایاس انبارمانی یرهسر

پرااسیداز یا استفاده از گایاال ا اندازهگیری میزاس جاب

درصد یهاسیآه ترازای دیجیتال دنور1یا دقرت 0/01گرر

تتراگایااررل تشکیلدررده از گایااررل درنتیجرره وعالیررت

(مرردل  )N0510066محاسرربه گردیررد .درردی یی رراریهررای

پرااسرریداز در طولمررو  470نررانومتر توسررط دسررتگاه

قارچی ا یااتریایی میوههرا یهصروری مشراهدهای ا در

اسپکتووتومتر سرینکو(5مردل  )S-3100یره راش ذاردرده

محررداده صررفر تررا چهررار ن ررره ده ری دررد (نیانجرراو ا

در زینررگ ا ه کرراراس ( )2011محاسرربه گردیررد .یرررای

ه کاراس  .)2005صفر یرداس یی راری ا چهرار ییشرترین

سررنجط آنررزیم سوپرااسررید دیس ر وتاز ( )PODاز راش

ددی یی اری را درامل درد .یازارپسرندی میروههرا نیرز

دی ا ه کاراس ( )2013استفاده دد.

یهصوری مشاهدهای ا در محداده یک تا پنج تعیین درد.

تجزیه آماری

مبنای ااهط یازارپسندی ا یا ن ره دهی میروههرا میرزاس

دادهها پس از ج حآاری ا یررسی نرمرال یرودس توسرط

تغییر در رنگم عجرم طعم ا سفتی یاوت در هر میروه یرود

نر اوررزار آمرراری ( SASنسرریه  )9/2تجزیهدررده ا یرررای

اه یهصوری مشاهدهای ن ره دهی دردند .ن رره یرک یره

مقایسه اختالم یین میانگینهرا از آزمروس چنرد دامنرهای

ا ترین ا ن ره پنج یه ییشرترین یازارپسرندی اختصرا

دانکن در سجـ آماری پنج درصد استفاده دد.

از انبارمانی ازنظر ایژگیهای میتآ

یاوت(مح دی ا ه کاراس .)1395
سفتی یاوت میوه یا استفاده از دستگاه سفتی سنج دستی

نتایج و بحث

امپیتی(2مدل )FT-011یا پریری یره قجرر دا میآریمترر ا

نتایج

یرهس نیوتن یر مترمریحم مقدار مواد جامرد محآرول یرا

جدال تجزیه ااریانس نشاس داد اه اثر تی ارها ا پودط

آتراگو(3مردل ATC-

سآوواس یرای ت امی صفای مورد ارزیایی معنیدار دد ا

 )1eدر دمررای اترراب ا یرهس ر درجرره یررریکسم درصررد

اثرای متقایل تی ار ا زماس انبارمانی تنهرا یررای ظرویرت

اسیدیته قایل تیتراسریوس از طریرق تیترر ن رودس عصراره

آنتیااسیدانی ن ونهها معنیدار نشد (جدال .)1

استفاده از دستگاه رورااتومتر دستی

میوه یا سود  0/1نرمال تا رسیدس یه  pHنهایی  8/2ا یرر

1
:DENVER
2
:F.P.T.
3
:ATAGO

4
:Diphenyl-2-picrylhydrazyl
5
:Scinco

53

تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل بیماريزا و ویژگيهاي کیفي میوه زردآلو طي انبارماني

شکل -1اثر تیمارها بر میوههای زردآلو پس از 14روز انبارمانی
( :T1تی ار سآوواس+عصاره یید  4درصدم  :T2سآوواس +عصاره یید  2درصدم  :T3سآوواسم  :T4عصاره یید  4درصدم  :T5عصاره
یید  2درصد ا  :T6ن ونه داهد).
جدول -1جدول تجزیه واریانس اثر تیمارها بر کنترل عوامل بیماریزا و ویژگیهای کیفی میوهها در انبار
میانگین مریعای
درجه آزادی

ااهط ازس

یی اری

یازارپسندی

سفتی

مواد جامد محآول

اسیدیته

نسبت قند یه اسید

منبح تغییرای
تی ار

5

**10/69

**0/49

**1/35

**1/60

**0/58

*0/01

**6/27

داره انبارمانی

2

**865/43

**2/08

**23/83

**24/84

**12/65

**0/42

**141/75

تی ار × انبارمانی

10

**6/11

**0/49

**0/61

**0/44

**0/15

**0/009

**4/61

خجای آزمایط

34

0/05

0/03

0/11

0/13

0/03

0/002

0/53

ضری تغییرای

-

3/51

19/21

7/51

8/65

5/01

5/37

6/08

ادامه جدال 1
میانگین مریعای
درجه آزادی

اسیدآسکورییک

ظرویت آنتیااسیدانی

آنزیم ااتاالز

آنزیم پرااسیداز

آنزیم سوپرااسید دیس وتاز

منبح تغییرای

5

**0/21

**12/95

**0/02

**10/68

**6/14

داره انبارمانی

2

**38/74

**1237/46

**0/51

**458/88

**276/68

تی ار × انبارمانی

10

*0/09

6/75ns

**0/01

**6/62

** 2

خجای آزمایط

34

0/03

3/43

0/001

1/11

0 /3

ضری تغییرای

-

3/46

5/23

4/34

تی ار

3/73

3/39

*ا ** یه ترتی معنیداری در سجـ  5درصد ا  1درصد آزموس دانکن ا  nsعد معنیداری را نشاس میدهند.
.

بیماری و بازارپسندی نمونهها

یازارپسررندی یرره ترتیر مریرروا یرره تی ارهررای ترایبرری

نتایج نشاس داد در پایراس انبارمرانی عالئرم یی راریهرای

(سآوواس +عصاره یید) ا داهد یود (جدال .)2

قارچی ا یااتریایی در میوهها ن ایاس ددندم اه ییشرترین

کاهش وزن میوهها

ا ا ترین میزاس گسترش این عالئم یه ترتی در دراهد ا

نتایج نشاس داد یا اورزایط طرول داره انبارمرانیم میرزاس

تی ار سآوواس مشاهده گردید (جدال  .)2یازارپسندی نیرز

ارراهط ازس اوررزایط یاوررت .پررس از  14راز انبارمررانی

در میوهها یا اوزایط طول داره انبارمانی ااهط یاورت ا

میوههای داهد ا تی ار ترایبی سآوواس  +عصراره ییرد 4

در پایرراس  14راز انبارمررانی ییشررترین ا ا ترررین میررزاس
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درصد یه ترتی یرا  16/76ا  10/83درصرد اراهط ازس

سررآوواس +عصرراره ییررد  2درصررد ا ا ترررین مریرروا یرره

دارای ییشترین ا ا ترین میزاس ااهط ازس یودند.

داهد یود( .جدال .)2

سفتی

آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز

یا اوزایط طول داره انبارمانی ا ااهط ایفیرت میروههرا

یررسی نتایج نشاس داد یا اورزایط طرول داره انبارمرانی

سفتی یاورت میروههرا نیرز اراهط یاورت .جردال مقایسره

میررزاس ایررن آنررزیمهررا در یاوررت میرروههررا اوررزایط یاوررت.

میانگین نشاس داد در پایاس  14راز انبارمرانی تی ارهرای

یجوریکه در پایاس  14راز انبارمانی ییشرترین ا ا تررین

ترایبرری سررآوواس +عصرراره ییررد  2درصررد ا سررآوواس+

میزاس آنزیم ااتاالز یه ترتی مریوا یه تی ارهای ترایبی

عصاره یید  4درصد یه ترتی یا  3/63ا  3/71نیوتن یرر

(سآوواس +عصاره یید  2ا  4درصد) ا تی ار داهد یود.

مترمریح دارای ییشترین سفتی یاورت یودنرد .درهالیاره

ییشترین میزاس آنرزیم پرااسریداز مریروا یره تی ارهرای

تی ررار درراهد یررا دادررتن سررفتی معررادل  2/28نیرروتن یررر

دارای پودط سآوواس ا ا ترین مریوا یه تی رار دراهد

مترمریح دارای ا ترین میزاس سفتی یاوت یود.

یود .مقایسه میانگین نتایج مریوا یه آنرزیم سوپرااسرید

مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل تیتراسیون و نسببت

دیس وتاز نیز نشراس داد در پایراس هفتره دا انبارمرانیم

قند به اسید میوهها

تی ارهای دارای پودط سآوواس یداس اینکه یاهم اختالم

نتایج داد پس از  14راز انبارمرانیم ییشرترین ا ا تررین

معنیداری دادرته یادرندم دارای ییشرترین مقردار از ایرن

میزاس مواد جامد محآول یه ترتی مریوا تی ار دراهد ا

آنزیم یودند .تی ارهای داهد ا عصاره یید  2ا  4درصد

تی ارهای ترایبی سآوواس ا عصاره یید 2ا  4درصد یود

نیز دارای ا ترین میزاس آنزیم سوپرااسید دیس وتاز در

( جدال .)2ه چنین ییشرترین ا ا تررین میرزاس اسریدیته

پایاس داره انبارمانی یودند (جدال .)2

قایل تیتراسیوس نیز یه ترتی مریوا یه تی ارهرای دارای
پودط سآوواس  +عصاره ییرد  4درصرد ا تی رار دراهد
یود (جدال  .)2ییشترین ا ا تررین نسربت قنرد یره اسرید
مریوا یه داهد ا تی ار ترایبی سآوواس +عصراره ییرد 4
درصد یود (جدال .)2
اسیدآسکوربیک میوهها
نتایج مقایسه میانگین نشاس داد اه یا اوزایط طرول داره
انبارمانیم میزاس اسیدآسکورییک میروههرا اراهط یاورت.
یهطوریاررره در پایررراس  14راز انبارمرررانی ییشرررترین ا
ا ترررین میررزاس اسیدآسررکورییک یاوررت میرروه یرره ترتیر
مریوا یه تی ارهای سرآوواس +عصراره ییرد  4درصرد ا
داهد یود ا یین سایر تی ارها یا یکدیگر اخرتالم معنری-
دار مشاهده نگردید (جدال .)2
ظرفیت آنتیاکسیدان
نتایج نشاس داد پس از  14راز انبارمانیم ظرویرت آنتری-
ااسیداس در یاوت میوهها ااهط یاورت .یجوریکره در ایرن
زماس ییشترین ظرویت آنتریااسریدانی مریروا یره تی رار
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* :میانگینهای دارای هداقل یک هرم مشترک ازنظر آماری در سجـ اهت ال  5درصد آزموس دانکن واقد اختالم معنیدار مییادند.

()%
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بحث

را در ایررن تی ارهررا ارره دارای پودررط سررآوواس یودنرردم

نتایج نشاس داد یا اورزایط طرول داره انبارمرانی ایفیرت

ااهط داد .راس وسرن ا ه کراراس ( )1991ا اردارانی ا

میرروههررا ارراهط یاوررت الرری تی ارهررای ترایبی(عصرراره

ه کاراس ( )1391گزارش اردند اه تی ار اسیدسالیسیآیک

یید+سآوواس) یهتر از سرایر تی ارهرا یاعرث هفرظ ایفیرت

یاعث ااهط ه آه پاتوژسها یه میوههای خیار ا زردآلرو

میوهها نسبت یه دراهد دردند .در طری زمراس انبارمرانی

در انبار میدود .آسها ییاس اردند اه اسیدسالیسیآیک از

ت امی تی ارها یاعث ااهط اوت ازس میروههرا نسربت یره

طریق وعال اردس سیستم آنتیااسیدانی ا هفظ استحکا

داهد ددند .ه چنین عصاره یید میزاس یی اری را نسربت

دیوارهسآولی یاعث ااهط تنط ا ه آه عوامل یی راریزا

یه داهد ااهط داد .گزارشها نشاس میدهد اه عصراره

در وراینررد پررس از یردادررت میرروه مرریدررود .تی ررار

یید هاای اسیدسالیسیآیک اسرت اره یرک ترایر ونرولی

اسیدسالیسیآیک در میوه ایوی (پرول ا دانالرد  )1994ا

است ا تنظیماننده تعدادی از وراینردها در گیاهراس اسرت.

زردآلررو (ارداررانی ا ه کرراراس  ) 1391یررا ارراهط تررنط

این ترای یازدارنده ییوسنتز اتریآن ا تنظریماننرده ییراس

اارددده یه محصول یاعث انترل آلودگیهای قارچی در

ژسهای پراتئینهای مرتبط یا یی ارگرها اسرت ا موجر

انبار دد.

القای مقاامت در یرایر ه آه یی ارگرها میدود(ترا ن ا

ااهط یازارپسندی در میوهها میتواند مریوا یه وراینرد

ه کررراراس  .)1385گزارشدرررده اسرررت اررره اررراریرد

پیری میوهها در طرول انبارمرانی ا اراهط خصوصریای

اسیدسالیسیآیک یاعث ااهط پوسریدگی ا اورت رطویرتم

ایفی ازج آه سرفتیم عجرراطعم میروههرا یادرد .اراهط

تثخیر دررسیدس ا اورزایط ع رر پرس از یردادرت انروا

یازارپسندی در تی ار سآوواس مریتوانرد یره دلیرل دریو

میوهها میدود (ژانگ ا ه کاراس .)2003

عوامل یی اریزا در این تی ار یادد.

نتایج مشایه نشاس میدهد اه اسیدسالیسریآیک یرا یسرتن

سفتی یاوت میوه یکی از مهمتررین پارامترهرای ویزیکری

رازنههای سجـ میوه یاعث ااهط تنفس ا جآروگیری از

پس از یردادت یهمنظور نظاری یر ورایند رسریدس اسرت

ااهط ازس زیاد در میوههرای زردآلرو ا هآرو مریدرود

(ارداررانی ا ه کرراراس  .)1391هفررظ یهتررر سررفتی یاوررت

(ژانررگ ا ه کرراراس  2003ا اردا رانی ا ه کرراراس .)1391

توسط تی ارها میتوانرد یره دلیرل اثرر یرر اراهط ازس ا

ه چنین پودط سآوواس یرا ایجراد یرک وضرای رطرویتی

هفظ یهتر تورژسرانس سرآولی یادرد (رائرو ا ه کراراس

ادبا در داخل ظرام یستهیندی ا ااهط تبادالی گازی

 )2011از طرویم ثایتدده اسرت اره اسیدسالیسریآیک از

یا محیط اطررام یاعرث تغییرر ات سرفر درانری ا میرزاس

نر ددس ا ااهط سفتی یاورت میروههرا از طریرق هفرظ

ااسیژس ا دیااسید ارین اطرام میوه میدرود اره ایرن

تررور ا اسررتحکا سررآولی جآرروگیری مرریانررد (ژانررگ ا

عوامررل یاعررث ارراهط تررنفس ا تعرررب میرروههررا دررده ا

ه کاراس  2003ا اانگ ا ه کاراس .)2005

رسیدس ا ااهط ازس را یه تعویق میانردازد (عشرورنژاد

اوزایط مواد جامد محآول میتواند یه دلیل ااهط ازس ا

ا قاسم نژاد  .)1391در این آزمایط یه نظر میرسرد اره

تغآیظ این مواد در طی زماس یادد .ه چنرین تغییررای در

سآوواس یا ایجاد یرک وضرایی یرا رطویرت نسربی یراال در

میزاس سایر ترایبای مانند اسیدهام پکترینهرای محآرول ا

داخررل ظرررام یسررتهینرردی درررایط را یرررای گسررترش

ترایبای ونآی هم در این موضو نقط دارنرد .گزارشهرا

یی اریهای قارچی ا یااتریایی نیز ورراهم آارد اره ایرن

مشایه نشاس مریدهرد اره تی رار اسیدسالیسریآیک یاعرث

درایط در تی ار سآوواس اامالً مشرهود یرود الری اجرود

ااهط تغییرای مواد جامد محآول در میروههرای زردآلرو

ترایبررای آنترریااسرریدانی موجررود در عصرراره ییررد در

(ارداررانی ا ه کرراراس  )1391ا تررویورنگرری (اصررغری

تی ارهای ترایبی(عصاره یید+سآوواس) گسترش یی اری

 )2006میدود.
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تغییرای ا تر میزاس مواد جامد محآرول ا اسریدیته قایرل

تنط یه میوه میدود .مج و این تغییرای یاعرث اراهط

تیتراسیوس میوههایی اره دارای پودرط سرآوواس یودنرد

ااسررایط اسرریدهام ونررلهررا ا سررایر ترایبررای ماننررد

میتواند یه دلیل ااهط ازس ا تر ا اراهط ترنفس یادرد

اسیدآسکورییکم آنزیمهای ااتراالزم پرااسریداز ا سروپر

(عشورنژاد ا قاسرم نرژاد  1391ا مسرتووی ا ه کراراس

ااسید دیس وتاز میدود .ینایراینم میرزاس ایرن ترایبرای

 .)1390ااهط میزاس ااسیداسیوس اسید در تی ارها یاعث

در یاوت میوههرای تی رار درده ییشرتر اسرت (ارالرانی ا

ااهط نسبت قند یه اسید ددم این نشاس داد اره تغییررای

ه کاراس .)2002

طعم(نسبت قند یه اسید) در میوههای تی رار عصراره ییرد

هفظ آنزیمهرای آنتریااسریدانی در طرول انبارمرانی یرا

چهار درصد ا دارای پودط سرآوواس نسربت یره دراهد

اوزایط ظرویت آنتریااسریدانی میروههرا وراینرد پیرری ا

ا تر یوده است .ه چنین هفظ اسریدیته یره دلیرل اراهط

ااهط ایفیت میوهها را یه تثخیر میاندازد ا درنتیجره از

تنفس میوه در طی انبارمانی است اه پودط سآوواس یرا

میرروههررا در مقایررل عوامررل یی رراریزا محاوظررت مرریانررد

ااهط تبادالی گازی ا آیی در میوه یاعث ااهط تنفس ا

(ارداانی ا ه کاراس  .)1391گزارشدده است اه وعالیت

مصرررم اس ریدها در چرخرره اررریس مرریدررود(گودرزی

آنزیم  PODقدری ااسیداتیو یاوت میوه را اوزایط داده ا

.)1387

درنتیجرره یاعررث اسررتحکا ا تقویررت دیررواره سررآولی در

گزارشها نشاس میدهد اره اراهط ازسم اراهط ترنفسم

مقایل نفوذ قارچها میدود ا از ایرن طریرق یاعرث هفرظ

ااهط اتیآن ا ه چنرین وعالیرت آنرزیم پآریونرل ااسریداز

ایفیررت انرروا میرروه ا سرربزی مرریدررود (هااررل هررااس ا

توسط پودط سآوواس ااهط مییاید (دینرگ ا ه کراراس

ه کاراس .)1999

 . )2002نتایج این تحقیق نشاس داد اه تی ارهای عصراره
ییرررد ا سرررآوواس ترررثثیر قایرررلتوجهی در هفرررظ یررراالتر

نتیجهگیری کلی

اسیدآسکورییک در میوهها دادته است .اسیدآسرکورییک

نتایج این تحقیق نشاس داد اه تی ار یا عصاره ییرد چهرار

ه راه یا سایر ترایبای مانند ونلها ظرویت آنتیااسیدانی

درصد توأ یرا پودرط سرآوواس یهترر از سرایر تی ارهرا

میوه را تشکیل مریدهنرد اره هفرظ ایرن ترایبرای یاعرث

یاعث هفظ ایفیت انبارمانی میوههای زردآلرو مریدرود.

اوررزایط ظرویررت آنترریااسرریدانی در میرروههررا مرریدررود

عصاره یید یه دلیل اجود ترایبای آنتریااسریدانی ترنط

(ارداانی ا ه کاراس  .)1391گزارشدده اسرت اره اسرید

اارددده یه میوهها را ااهط داده ا خصوصریای ایفری

سالیسیآیک یا وعال ارردس آسرکوریای پرااسریداز یاعرث

آسها را هفرظ مریانرد .پودرط سرآوواس نیرز یرا تعردیل

اوزایط توانایی آنتیااسریدانی ا مقردار اسیدآسرکورییک

ات سفر وضای یسرتهینردی ا اراهط ترنفس در میروههرام

ال در میوهها میدود (االرا ا ه کاراس )2002

انبارمانی میوههای زردآلو را یهبود میییشد .اگرچره یرا

ااهط تنفس از طریق ااهط تنطهای اارددده یه میوه

اوزایط رطویت نسبی در وضای یستهیندی درایط یررای

طی انبارمرانی ا اراهط تبرادالی گرازی ا آیری میروه یرا

ردررد عوامررل یی رراریزا وررراهم مرریگرررددم الرری ارراریرد

محیط ایجاد میدود(عشورنژاد ا قاسم نرژاد  )1391اره

همزماس عصاره یید ا پودط سرآوواس یهترر از اسرتفاده

سآوواس یا اراهط تبرادالی گرازی میروه ازج آره اراهط

مجزای آسها یاعث هفظ ایفیت میوهها در انبار میگرردد.

ااسیژس ارادی یه میوه از طریرق ایجراد یرک وضرای یرا

ینایراینم یا توجه یه مقبولیت زیاد این محصول در یرازار

ات سفر تعدیلیاوته در داخل ظرام نگهرداری ا ه چنرین

مصرم ا اه یرت انبارمرانی ا اراهط ضرایعای پرس از

تی ار عصاره یید یه دلیل اجود ترایبای اسیدسالیسیآیک

یردادت آس توصیه میدود اه از ایرن تی ارهرا یرهعنواس

یاعث وعال ددس سیستم آنتیااسیدانی میوهها ا اراهط
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Effects of white willow aqueous extract and cellophane coating on control of
pathogenic agents and quality of apricot in storage
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Abstract

Apricot is one of the most important temperate fruits. Fast softening, diseases and pests’ infection,
and declining fruit juiciness and freshness are the main apricot’s postharvest problems. In the
current research, effects of white willow (Salix alba L.) aqueous extract with two concentrations 2
and 4 percent along with cellophane coverage were evaluated on disease infection and quality of
apricot fruits cultivar “Shaahroodi” before storage, 7 and 14 days after storage at 4°C. Analysis of
variances showed that interactions of treatments and storage period were significant for all traits
except antioxidant activity. Results revealed that extending storage period, declined quality of
fruits, but treating with willow extract and cellophane coverage more effectively conserved fruits
quality and controlled fungal diseases. For most of traits, no difference was observed between 2 or 4
percent concentration of willow extract. Treatments with cellophane coverage conserved fruits
quality better than those without cellophane however; using cellophane without application of
willow extract could result in increasing disease incidence. Thus, according to the results, a
complex treatment of both willow extract and cellophane film for storage processing of apricot is
recommended.
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