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سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی انگور رقم اسیدهای مختلف تاثیر غلظت ،در این مطالعه :چکیده 

های کامل در قالب طرح بلوکساله  13 هایبوتهزمایش بر روی آ. ه استمورد مطالعه قرار گرفت 1393شاهرودی طی سال 
ای هسالیسیلیک با غلظتاسیدها دو هفته پس از تشکیل میوه با محلول و خوشه هابوتهگرفت. تصادفی با سه تکرار انجام 

صورت ها برداشت میوهپس از ارزیابی صفات کمی و کیفی . پاشی شدندبه صورت یکنواخت محلول موالر یلیم 3 و 2 ،1،صفر
 دار بود.معنی 1در سطح احتمال %گیری شده کلیه صفات اندازهبر سالیسیلیک اسید د رگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کارب

ها ین دادهمقایسه میانگ. دار نبودگیری شده معنیاثر بلوک به جزء در مورد صفت فنل کل و فالونوئید در سایر صفات اندازه
رد در مو. سیلیک بهترین تیمار بودیسال موالر اسیدمیلی 2، کل و کارتنوئیدها تیمار a ،bکه در مورد صفات کلرفیلنشان داد 
کیلوگرم  3/31به میزان بیشترین میزان عملکرد  تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارها بود. TSS، نسبت قند به اسید و pHصفات 

کیلوگرم به ازای هر  21سیلیک و کمترین مقدار در تیمار شاهد به میزان یاسید سالمیلی موالر  2به ازای هر بوته در تیمار 
 20/137)سیلیک یاسید سالمیلی موالر بر لیتر  2بوته مشاهده شد. در مورد مقدار ترکیبات فنلی بیشترین میزان در تیمار 

قدار مواد جامد محلول مشاهده شد. بیشترین م ( و کمترین مقدار در تیمار شاهدگرم نمونه تازه 100گرم گالیک اسید در میلی
( درصد بریکس95/16) سیلیکیاسید سال میلی موالر در لیتر 2مترین آن در تیمار ک( و بریکسدرصد  34/18هد )در تیمار شا
ر بهبود دسیلیک بهترین غلظت بوده و شاهد کمترین تاثیر را یمیلی موالر اسید سال 2اساس کاربرد غلظت  نیا بر .شدمشاهده 

تواند بعنوان میمیلی موالر 2دو هفته پس از تشکیل میوه با غلظت  سیلیکینابراین کاربرد اسید سالب صفات ثبت شده داشت.
 تیمار مناسبی جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم شاهرودی بکار برده شود. 

 های ریزمیوه، مواد جامد محلول محلول پاشی،، عملکرد میوه ترکیبات فنلی، کلید واژه ها:

 قدمه:م

هایی استتت که در بستتیاری از مناط  با آه و هوای مختلف  ترین میوهمیکی از مه .Vitis vinifera Lانگور با نام علمی 
 و از  نظر در ستتالمتی بشتتر دارد  نقش مهمی غنی بودن از ترکیبات فنلی . انگور به جهت گیردمورد کشتتت و کار قرار می

سیار    صادی ب ست  توجهمورد  اقت سوه می   میوه صنعت  .ا صنایع عمده و مهم باغبانی در جهان مح شود به  کاری نیز یکی از 
شت جهانی     سطح زیر ک ساس آمار فائو  انگورطوری که  سال   بر ا سالیانه حدود  هکتار  6969373 برابر با 2013در  با تولید 
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سطح جهان بر اساس سطح    در  2013آمار سال   طب کشورهای تولید کننده انگور   مهمترین .(32)باشد می هفت میلیون تن
خود هتولید جهانی را ب %60که بیش از باشند می و اسپانیا فرانسه ،ایتالیاآمریکا، کشت و عملکرد به ترتیب کشورهای چین،زیر

تولید  % 4که فقط  شود انگور در جهان محسوه می ایران نهمین کشور تولید کننده   2013طب  آمار سال   اند.اختصاص داده 
 و تازه خوری  %27در صنعت شراه سازی،    %71 وداز کل تولیدات انگور  در جهان حد .خود اختصاص داده است  هجهانی را ب
انگور  از تولید %92این در حالی استتت که در ایران بیش از  .شتتودمصتترم می فراوری شتتده به صتتورت خشتتک و %2حدود 

 . (32) رسدوری شده به مصرم میآن به صورت خشک و فرآ %8تازه خوری و صورت هب

سیاری از میوه  شار از ترکیبات فنلی می  ب سر شند که ب ها از جمله انگور منابع   فوق العاده توانمند هایتاکسیدان آنتیعنوان ه با
ستم    قادرند سیدانت نتیآاز جمله  آزاد حفظ کنند.های رادیکالهای بیولوژیکی را از گزند سی شا طبیعی به ویژه ب هایاک  ءا من
گوشت و هسته انگور ،یبات به مقادیر فراوانی در پوستههای فنولیک هستند واین ترکها و اسید فالونوییدها، آنتوسیانین  گیاهی

شت  خاطر هب. (8)دنشو یافت می  وتمام دالیل فوق به منظور بهبود کیفیت این ترکیبات مهم در انگور، تیمارهای قبل از بردا
شت  صورت می  بعد از بردا شرایط آه و      فراوانی  شت از نظر  سب کا شامل انتخاه محل منا سطح   ،هوایی گیرد که  ارتفاع از 

استفاده   آبیاری، برداری،کاهش و دقت در میزانها، حلقه هرس  وتنک خوشه ، های مختلف هرس و تربیتسیستم   نور، ،دریا
 .(27)باشد می4سالیسیلیک اسید و3موناتجاسمتیل  ،2هاجیبرلین ،1هااز جمله برازینو استروئید های رشداز تنظیم کننده

سید  سید(   سالیسیلیک   ا  عی توسط یه طور طبب است که  با خواص گوناگون ساده  یک ترکیب فنلی)ارتو هیدروکسی بنزوئیک ا
ها باشد که این گروه .دارای یک گروه هیدروکسیل و یک گروه کربوکسیل در ساختمان خود می   شود تولید می مختلف گیاهان

زشکی مصرم   قدیم در پهای زمانها از منابع گیاهی از سالیسیالت   مانند سایر ترکیبات فنلی تعیین کننده خواص آن هستند.  
 های مواد غذایی و مواد آرایشی و نگهدارنده داروها، ضد التهاه،  های مسکن، قرصین ترکیب درساختار بسیاری از   ا اند.شده 

سالیسیلیکبه دلیل تاثیر بر روی تعدادی از فرایند های فیزیولوژیکی رشدی گیاهان به    اسید  . (20و 18)رودبهداشتی به کار می 
های ه نتایج مهمی مانند کنترل فراینداین ماد. کاربرد (19)شناخته شده است    به رسمیت  گیاهیرشد عنوان یک تنظیم کننده 

تاخیر در رسیدن میوه و افزایش عمر محصوالت انباری را    تولید اتیلن، کاهش ،هایماریبمو،افزایش مقاومت در برابر رشد و ن 
سیار  پی دارد.در  سید  اثر در موارد ب سیلیک بر      ا صوالت  گیاهی های فعالیتسالی بانی مورد باغو همچنین بر عمر انباری مح
 .  رسی قرار گرفته استبر

Yu1000 ایهکه این ترکیب در غلظتبا کاربرد اسید سالیسیلیک بر روی درختان سیب گزارش کردند( 2005)مکاران ه و-
سیدن میوه می     در گرممیلی 500 سفتی میوه و تاخیر در زمان ر سبب افزایش  شان دادند   Yao & Tian(2005). شود لیتر  ن

شت گیالس با  که تیمار سید  قبل از بردا شیوع بیماری را کاهش می     ا سیلیک  سید   تیماردهد. سالی سیلیک    ا در نارنگی سالی
سیدگی انباری و جلوگیری از کاهش وزن باعث کاهش معنی سرمازدگی،    ،(31)دار پو سیب  سیدگی  در هلو باعث کاهش آ پو

تاخیر در رسیدن میوه،کاهش در سرعت نرم شدگی،میزان در موز باعث  ،(24) دنهای قارچی و حفظ یا کاهش سرعت نرم ش
صلی دیواره یاخته رتاز و همچنین فعالیت آنزیماینو آنزیم فعالیت تنفس، سلوالز، های ا شده  پلی ای مانند  گاالکتروناز و زیلوناز 

                                                           
1. Brassinosteroids 
2. Gibberellins 
3. Jasmonates 
4. Salicylic Acid 
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پوستتیدگی قارچی های انجام شتتده روی توت فرنگی رقم ستتلوا باعث کاهش تولید اتیلن و ین در بررستتیهمچن .(23) استتت
تغییر رنگ و سیاه شدن را    فنل اکسیداز و پراکسیداز،  الیسیلیک با تاثیر بر فعالیت پلی س  اسید  افزون بر این .(2) گردیده است 

های فنلی  و در انگور باعث افزایش ترکیب    (17) کند میرا حفظ ها  آنتاخیر انداخته و کیفیت خوراکی     در گالبی و کاهو به   
 .(25 و 7) گردیده است

)لیکوپن  هاداری باعث افزایش مقدار کارتنوئیدسالیسیلیک  به طور معنی اسید با "ناول"پاشی قبل از برداشت پرتقال درمحلول
 د.های کل در پوست و گوشت میوه در طی دوران انباری شفنل کل و فالونوئید گلوتاتیون، کاروتن(، اسید آسکوربیک، -و الفا

 2و1یسیلیک )سال اسید باالیهای غلظتهای تیمار شده با در میوه تاکسیدانین ترکیبات آنتیمقدار اباالترین  عالوه بر این،
 ، اثرات(2003) و همکاران Zhangو Srivastava & Dwivedi(2000 )براساس گزارشات  .(12) میلی مول بر لیتر( بود

سالیسیلیک را در همه مراحل مختلف رشد مثل مرحله رویشی،  اسید باشد و تیمار گیاهان باپذیر میسالیسیلیک برگشتاسید 
 زردک بر روی  سالیسیلیاسید مختلفهای غلظتدر محلولپاشی قبل از برداشت  توسعه میوه و پس از برداشت پیشنهاد کردند.

میوه  سیدانتیاکاسکوربیک و فعالیت آنتی اسید داری باعث سفتی بافت، فنل کل،بطور معنا "السجردی"و "نوری "مارقا ،آلو
 گردید.

شت اگر چه  سید  کاربرد پس از بردا سیلیک ب   ا شت میوه سالی رار گرفته ق های زیادی مورد آزمایشر عمر و کیفیت پس از بردا
 کشت و کار شده در داخل کشور   ن بر انگورهای تازه خوری آن و پیامدهای کاربرد آاست ولی تاکنون کاربرد قبل از برداشت   

 مورد بررسی قرار نگرفته است.

قند  درصد زیاد، خوشه وزن ل،یطو و دهیکششکل حبه بیضی  حبه بزرگ ودانه دار، خوشه بزرگ، یادارانگور رقم شاهرودی  
سردخانه می    سب جهت تازه خوری و نگهداری در  شد باال، میوه دیرس و منا سطح   % 93بیش از  و با شت انگور در  زیر از  ک

تاثیر این در پژوهش حاضر بنابر به این رقم اختصاص دارد. ،باشدهکتار می 4000شهرستان شاهرود استان سمنان که بالغ بر 
شت   سید مختلفهای غلظتکاربرد قبل از بردا سیلیک بر    ا شیمیایی انگور رقم      سالی صیات فیزیکو  صو  "شاهرودی "برخی خ

 مورد آزمایش قرار گرفته است.

هاروشمواد و   

 "شاهرودی"ساله یکنواخت از نظر رشد و خصوصیات زراعی یکسان انگور رقم  13هایبوتهبر روی  شیآزما :مواد گیاهی

عی سمنان در سال زرا استان شاهرود،شخصی در شهرستان  تاکستانوسیستم تربیت پاچراغی در یک  2×2با فاصله کاشت 
تن  30 و بصورتهای تاکستان مطاب  با عرم معمول منطقه بصورت نشتی و تغذیه بوتهباغ  یاریآب .گرفتصورت  1393

 60 تعداد. کیلو در هکتار به تاکستان اضافه شد 150سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم به میزان  کود دامی زمستانه به همراه

 4و شاخه یکساله  16  - 15 حدودو  بازو 5-7که دارایسانتیمتر 45/8± 02/1تنه  تا حد امکان یکسان با قطرانگور  بوته
یک اسید با محلول سالیسیلتهیه کردید و مرک ساخت کشور آلمان  نشانسیلیک با یاسید سالد. انتخاه ش شاخهجوانه بر هر 

به منظور  (20توئینیک مویان) ن در مقدار کمی اتانول و استفاده ازآحل کردن  با میلی موالر 3و2و1)شاهد(  0های غلظت
انتخاه  ایهبوتهبر روی  پشتی بادی سمپاشتوسط یک  بالفاصله، شده هدماآماده شد. محلول آنگهداری و نفوذ بهتر  پخش،
( در یک صبح آرام و هاحبه اندازهمیلیمتر قطر  5تا  4 و هادر مرحله نخودی شدن میوه) هادو هفته بعد از تشکیل میوه ،شده



 

4 
 

ل کامهای د. طرح آزمایش مورد استفاده بلوکبپوشاند محلولپاشی شدن ها راسطح درختان و خوشه در حالی که کامالً بدون باد

اندازه .(1شکل ( گیری شدصفات مختلف میوه اندازهها و انتقال به آزمایشگاه،برداشت میوه از پس .بود تکرارتصادفی با سه 
 ها انجام گرفت.نیز همزمان با برداشت میوه هابوتهتنویید برگ ووکارکل(  و  a،bمیزان کلروفیل )گیری 

کاروتنوئید  همچنین و کل لیوکلروف a، bکلروفیلبرای سنجش میزان و کاروتنوئید:  ، کلa ،bمحتوای کلروفیل

ا دقت کامل جهت به حداقل رساندن ب. مراحل استخراج (1) استفاده شد Arnon (1967)از روش  در برگ درختان انگور کل
الغ در بهای برگهای گرفته شده از بخش مرکزی ها، بالفاصله نمونهتماس با گرما و نور انجام شد. با هدم پایداری رنگدانه

ی درجه 4ساعت در دمای  5/1ها دو بار و به فاصله یک دقیقه ورتکس شدند و به مدت نیتروژن مایع آسیاه شدند. نمونه
 6000 دقیقه و با سرعت 15از آن به مدت ها در حالل استون سرد ذخیره شدند. پس دانهگراد به منظور حل شدن رنگیسانت

 .ها برای سنجش کلروفیل و کارتنویید کل بکار رفتدور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. روشناور نمونه

 Shimadzu مدل  متروفتوراسپکتاده از دستگاه نانومتر با استف 663و  645، 470ها در سه طول موجمیزان جذه نمونه

uv (160) ها در این سه طول موج و معادالت زیر میزان کلروفیل . با استفاده از میزان جذه نمونهشد قرائتa کلروفیل ،b ،
 محاسبه شد.  بافت نمونه ترگرم وزنگرم بر کلروفیل کل و کاروتنوئید کل بر حسب میلی

(19.3×𝐴663)− (0.86×𝐴645)×𝑣 

100×𝑊
= FW mg/gChla 

(19.3×𝐴645)− (3.6×𝐴663×)×𝑣 

100×𝑊
=FW mg/gChlb  

T= Chla + ChlbFW mg/gChl  

=
(100×𝐴470)− 3.27𝑚𝑔𝑐ℎ𝑙𝑎−104 𝑚𝑔𝑐ℎ𝑙𝑏

227
FW mg/garC 

V =)حجم محلول صام شده )محلول فوقانی حاصل از سانتریفیوژ 

A = نانومتر 470و  645، 663های طول موججذه نور در 

W =وزن تر نمونه بر حسب گرم 
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 مراحل اندازه گیری صفات فیزیکوشیمیایی انگور رقم شاهرودی در آزمایشگاه -1شکل 
Fig 1- Laboratory measurements of physicochemical properties of grape Shahroodi 

 
 

جذه  میزان .(15)شداندازه گیری و اسپکتروفتومتری  Folin–Ciocalteuبا روش مقدار فنل کل  :کل فنل یمحتوا

وسیله دستگاه هنانومتر ب 765دقیقه نگهداری در شرایط بدون نور، در طول موج  120مخلوط واکنش بعد از 
 مگر( بر حسب میلی2اندازه گیری شد. میزان فنل کل از روی منحنی استاندارد )شکل  Shimadzu uv (160)اسپکتروفتومتر
 گرم عصاره در سه تکرار برای هر نمونه و استاندارد بیان شد.  100گالیک اسید در 

 

از عصتتاره  میکرولیتر 50 .(5)شتتد گیریبا روش کالریمتری آلومینیوم کلراید اندازه مقدار فالونوئید کل  :فالونوئید کل

 280 ( وموالر 1میکرولیتر پتاستتیم استتتات )  10 ،(%10میکرولیتر آلومینیوم کلراید ) 10متانولی گوشتتت و پوستتت میوه با  
دقیقه نگهداری  40در دمای اتاق به مدت  و ستترو ته کردن همزدنها پس از مخلوط شتتد. نمونه دوبار تقطیرآه میکرولیتر 

مل         415شتتتدند. جذه مخلوط واکنش در طول موج     بل بالنک شتتتا قا بار تقطیر آه نانومتر در م گاه     دو له دستتتت بوستتتی
سپکتروفتومتر  ستاندارد      سه  در Shimadzu uv (160)ا ساس منحنی ا شد. میزان فالونوئید کل بر ا شکل   تکرار خوانده  (

 تر پوست و گوشت میوه بیان شد.گرم وزن گرم کوئرستین درکرونتایج بر حسب می وکوئرستین تعیین (3

 

 های مختلف محلول استاندارد گالیک اسید جذه غلظتی منحنی و معادله -2شکل 
Fig 2. Curve and equation uptake for different concentrations of standard solution of 

Gallic acid 

y = 0.0016x + 0.0055
R² = 0.9947

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 5 10 15 20 25 30

ج 
مو

ل 
طو

در 
ب 

جذ
76

5
متر

انو
ن A

b
s.

 (
7

6
5

n
m

)

(گرم100میلی گرم در )گالیک اسید 

Galic acid (mg/100g)



 

6 
 

 

 

 

در این روش میزان جذه با  .(22)گیری شداندازه pHآنتوسیانین کل با استفاده از روش تفاوت در  زانیم :کل آنتوسیانین

متفاوت  pHنانومتر همراه با بافرهای کلرید پتاسیم و سدیم استات با  700و  520های در طول موج استفاده از اسپکتروفتومتر
گلوکوزاید در لیتر -3گرم مالویدین گیری شد. با استفاده از فرمول زیر میزان آنتوسیانین کل بر حسب میلیاندازه 5/4و  1

 محاسبه شد.

Absorbance (A) = (A520 pH1- A700 pH1) – (A520pH 4.5- A700 pH4.5) 

Total anthocyanin (mg/L) = (A/28000)× (103)×(493.5)×(5) 

 

میلی  10. (16) اینان استفاده شد-گر از روش کلی لنمیزان کل قندهای احیاگیری ندازهابرای گر: محتوای قندهای احیا

حرارت    Co70دقیقه در حمام آه گرم در دمای  15میلی لیتر آه مقطر مخلوط شده و به مدت  10لیتر از عصاره میوه با 
میلی لیتر محلول فهلینگ  5 و Aمیلی لیتر محلول فهلینگ  5میلی لیتر رسانیده شد.  100داده شده و با آه مقطر به حجم 

B میلی لیتر آه مقطر آمیخته شد. محلول فوق تا جوشیدن کامل حرارت داده شد و پس از افزودن چند قطره معرم  10 با
قندهای  باشد مقدار کلمتیلن بلو با محلول قندی تیتر شد. نقطه پایان تیتر مشاهده رنگ سفید و رسوه آجری رنگ می

 گلوکز استاندارد محاسبه گردید. ( تهیه شده با4احیاگر بر اساس نمودار استاندارد )شکل

 
 های مختلف محلول استاندارد کوئرستینی خط جذه غلظتمنحنی و معادله -3شکل 

Fig 3. Curve and equation  uptake for different concentrations of standard solution of 

Quercetin 

y = 0.091x + 0.0125
R² = 0.9941
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گلوگزهای مختلف محلول استاندارد ی خط جذه غلظتمنحنی و معادله  -4شکل   

Fig 4. Curve and equation uptake for different concentrations of standard solution of 

Glucose 

 

مربع  سانتیمتربر اساس نیوتن بر و گیریاندازه (واگنر ،32کا )مدل ام دی  سنجمیوه با استفاده از دستگاه سفتی فتی بافتس
 ،و بر اساس درجه بریکس بیان شد ژاپن( ،استفاده از رفرکتومتر دستی )آتاگا با (TSS) محلولهای مواد جامد گیژوی .شد بیان
pH  عصاره با استفاده ازpH  متر دیجیتال(Sartorius PP-20, Germany) گیری شد. اسیدیته قابل تیتراسیون یا اندازه
TA  نرمال تا میزان  1/0از طری  تیتراسیون عصاره با استفاده از سودpH1/8-2/8   انجام و نتایج آن با استفاده از فرمول زیر

 و تحت عنوان درصد اسید تارتاریک گزارش شد.

تراسیون)%( =اسیدیته قابل تی[اکی واالن اسید غالب(وزن ×نرمالیته سود×(/)حجم سود مصرفی1000×)وزن نمونه تیتر شده×]100  

 سید تارتاریکا= وزن اکی واالن 5/77

 ماریآتجزیه

 ،SASتجزیه واریانس نتایج حاصل بوسیله نرم افزار های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.این مطالعه در قالب طرح بلوک
 .گرفت صورت Excelها بوسیله آزمون دانکن و رسم نمودارها نیز با نرم افزار مقایسه میانگین

 نتایج و بحث

 و کاروتنوئید ، کلa ،bمحتوای کلروفیل

گیری شده هداری بر کلیه صفات اندازمعنیسیلیک مورد استفاده تاثیر یبر اساس نتایج تجزیه واریانس نوع غلظت اسید سال
وفیل لیسیلیک بر روی کلرهای مختلف اسید ساها در مورد تاثیرغلظتمیانگین سهیمقا جینتا(.  1جدول ( )>01/0pداشت )
با  aداری با شاهد داشته و بیشترین مقدار کلروفیل و کل در تمامی تیمارها اختالم معنی  a ،bمیزان کلروفیل  دهدیم نشان

گرم در گرم وزن تر برگ( میلی 47/4)  با میانگین bگرم در گرم وزن تر برگ( بیشترین میزان کلروفیل میلی 58/11میانگین) 
و کل   a ،b(. همچنین کمترین میزان کلروفیل1محلولپاشی دو میلی موالر اسید سالیسیلیک مشاهده شد )جدول  ماریت در

y = -0.54x + 16.5
R² = 0.9918
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گرم در لیتر باعث میلی 2سیلیک تا یبنابراین افزایش غلظت اسیدسال.(2)جدول  پاشی با آه (بودمربوط به تیمار شاهد )محلول
 افزایش سطح کلروفیل و فتوسنتز شد. 

سیلیک اسیدیهای مختلف سالشاهرودی در اثر استفاده از غلظت نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مورد بررسی انگور. 1جدول   
Table1- Analysis of variance (Mean square) for some parameters of Vitis vinifera cv. Shahroodi due to the use of salicylic 

acid in different concentrations 

 میانگین مربعات

Mean Square 
درجه 
 آزادی
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

اسیدیته 
قابل 
 تیتراسیون

TA 

 

مواد جامد 
 محلول

TSS 

 عملکرد
Yield 

 

 حبه  100وزن 
100 berry 

weight 

 کارتنوئید
Carotenoids 

 کلرفیل کل
Total 

Chlorophyll 

 bکلرفیل 

Chlorophyll 

b 

 aکلرفیل 
Chlorophyll 

a 

ns0.0006 ns0.143 ns0.845 ns66.260 ns11.40 ns0.045 ns0.074 ns0.037 2 ( بلوکBlock) 

0.01** 1.08** 67.30** 47179.8** 300.35** 21.32** 1.14** 12.64** 3 
غلظت اسید 

 .SA)سیلیکیسال

Con) 
 (E)خطا 6 0.06 0.04 0.03 2.16 946.7 1.48 0.08 0.001

 .معنی درای و عدم % 1در سطح احتمال  یمعنی دار به ترتیب nsو  **

**, ns significant at 1 % probability levels and insignificance respectively. 

 

 

 

.1ادامه جدول    

(Continued Table 1) 
 میانگین مربعات

Mean Square 
درجه 
 آزادی
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 قندهای احیاگر
Reducing 

sugars 

 آنتوسیانین کل

Total 

Anthocyanin 

 فالونوئید کل

Total 

Flavonoid 

 فنل کل
Total 

phenol 

 سفتی
Firmness 

pH TSS/TA 

ns0.035 ns0.960 36.98* 206.33** ns0.005 ns0.012 ns5.845 2  بلوک
(Block) 

غلظت اسید  3 **53.57 **0.05 **0.08** **2602.2 **262.2 **28.57 **0.66
 سیلیکیسال
(SA Con) 

 (E)خطا 6 4.38 0.01 0.002 14.93 5.32 0.64 0.03

 .و عدم معنی داری %5و   % 1در سطح احتمال  یمعنی داربه ترتیب  ns**، * و 

**, * and ns significant at 1 % probability levels, 5 % and insignificancerespectively. 

Bayat ( 2012و همکتتاران ) روفیتتل کتتل و فعالیتتت آنتتزیم   سالیستتیلیک از طریتت  افتتزایش کل  استتید گتتزارش کردنتتد
دهتتد کتته بتتا نتتتایج حاصتتل از ایتتن بررستتی مطابقتتت دارد. همچنتتین   میتتزان فتوستتنتز کتتل را افتتزایش متتی  ،روبیستتکو

Ghai&Setia (2002گتتزارش کردنتتد استتتفاده از محلتتول ) گتترم در لیتتتر میلتتی 20سالیستتیلیک بتتا غلظتتت استتید پاشتتی



 

9 
 

 در .داردکته بتا نتتایج ایتن تحقیت  مطابقتت       شتود  متی و برگ گیاه کلزا باعث بهبود کلروفیل کل در ایتن گیتاه    هشاخبه 
اختتتالم  کتته میتتزان کارتنوئیتتد در تمتتامی تیمارهتتادهتتد متتیهتتا نشتتان رتنوئیتتد بتترگ جتتدول مقایستته میتتانگینمتورد کا 
گترم  میلتی  15/64)صتورت کته بیشتترین میتزان کارتنوئیتد      نیبتد  .استت داشتته   ()محلولپاشی بتا آه  شاهد داری بامعنی

 در تیمار شاهد مشاهده شد.موالر و کمترین میزان آن میلی 2در گرم وزن تر برگ(در تیمار 

 

 انگور رقم شاهرودیصفات برخی بر  کیلیسیسالهای مختلف اسید تاثیر غلظت. 2جدول 

Table 2. Effect of differentsalicylic acid concentrations on some traits of Vitis 

viniferacv.Shahroodi 
 کارتنوئید ها

Carotenoids 

(mg/g fw) 

 کلرفیل کل

Total 

Chlorophyll 

(mg/g fw ) 

 bکلرفیل
Chlorophyll b 

(mg/g fw) 

 aکلرفیل 
Chlorophyll a 

(mg/g fw) 

 اسید کیلیسیسال
Salicylicacid 

(mM) 

42.20c 10.36c 3.21b 7.14c 0 

53.03b 10.48c 3.15b 7.33c 1 

64.15a 16.05a 4.47a 11.58a 2 

64.04a 11.87b 3.41b 8.46b 3 

 باشند( نمیP<0.01دار )حروم مشترک در هر ستون دارای اختالم معنیاعداد با 

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) 

 

 

 کیلیست یسالاستید  پاشتی  ( کته اههتار داشتتند محلتول    2007) Mazaheri tirani & Kalantariایتن نتتایج بتا نتتایج      
-یمت ام بتر روی کلتزا مقتدار کارتنوئیتد را افتزایش      پتی پتی  50موالر در گیاهان تحتت تیمتار   میلی 1و  5/0هایغلظت با

هتتا در گیاهتتان ( نشتتان داد مقتتدار رنگیتتزه1995)و همکتتاران Zhaoمطالعتتات انجتتام شتتده توستتط  دارد. مطابقتتت دهتتد،
هتای ذرت بتا   کلروفیتل و کارتنوئیتد در بترگ   قتدار  همچنتین م  یابتد. افتزایش متی   کیلیست یسال اسید سویای تیمار شده با
 .(21ابد )یافزایش می کیلیسیسال اسید پاشیاستفاده از محلول

 

 pHمواد جامد محلول، شاخص طعم و مزه و ، وزن صد حبه، سفتی بافت میوه

-ر معنیطویمار اسید سالیسیلیک به بر روی صفت سفتی بافت میوه حاکی از آن دارد که تها میانگینمقایسه جدول 

 ه غلظتب مربوطبیشترین سفتی بافت میوه  که یطوربه   (1)جدول  سفتی بافت میوه گردید افزایش باعث( >01/0pداری)
بر روی سفتی  کیلیسیسالاثر افزایشی کاربرد اسید  موالر اسید سالیسیلیک و کمترین سفتی مربوط به تیمار شاهد بود.میلی 2

 (. 3موالر مشاهده شده است )میلی 2سیب نیز در غلطت نبارداری بافت میوه در طی ا

وزن صد  عملکرد و در افزایش یدار یمعناثر  سالیسیلیک دیاس مختلفهای غلظتحاکی از آن است که ها میانگینمقایسه 
سالیسیلیک و کمترین آن  دیاس موالرمیلی  2 حاویبیشترین عملکرد و وزن صد حبه در تیمار  (.>01/0p) حبه انگور داشت
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ها و در نهایت عملکرد سیلیک باعث کاهش وزن حبهیاسید سالمیلی موالر  2بیش از  غلظتکاربرد  در تیمار شاهد مشاهد شد.
 . (3)جدول  شد

 سیلیک بر برخی صفات انگور رقم شاهرودییمختلف اسید سالهای غلظتتاثیر . 3جدول 
Table 3. Effect of different salicylic acid concentrations on some traits of Vitis vinifera cv.Shahrodi 

 عملکرد

Yield 

(Kg/tree) 
 

 حبه 100وزن 

100 berry 

weight (g) 

 مواد جامد محلول

(Brix%)TSS 

 

TSS/TA سفتی 

Firmness 

(2N/cm) 

pH سیلیک اسیدیسال 

Salicylic 

acid(mM) 

21.00c 567.77c 18.34a 35.61a 2.73c 4.00a 0 

22.79c 636.10b 17.76b 31.48ab 2.90b 3.89ab 1 

31.30a 860.00a 16.95c 25.73c 3.13a 3.70c 2 

28.54b 663.57b 17.31bc 28.55bc 2.87b 3.77bc 3 

 باشند( نمیP<0.01دار )اعداد با حروم مشترک در هر ستون دارای اختالم معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01). 

 

 استتید هتتایحتتاکی از آن استتت کتته تیمار pHمتتواد جامتتد محلتتول و  هتتا بتتر روی صتتفاتدهنتتتایج مقایستته میتتانگین دا
 .(3)جتدول   هتای تیمتار شتده شتد    در میتوه  pHمختلف باعتث کتاهش متواد جامتد محلتول و      های غلظتدرسالیسیلیک 

وجتب حفتظ متواد جامتد محلتول      سیلیک بتا جلتوگیری از ستنتز اتتیلن و کتاهش تتنفس م      یها با اسید سالتیمار میوه غالبا
هش نرمتی بافتت میتوه    ستیلیک موجتب کتا   یرستد در ایتن تحقیت  کتاربرد اسیدسال    نظتر متی  هب (.10گردد )ها میدر میوه

طرفی نتوانسته باعث حفظ متواد جامتد محلتول گتردد و نستبت بته تیمتار شتاهد کتاهش ایتن ترکیبتات             شده است اما از
از تبتدیل نشاستته بته قنتدهای      هتای ماننتد ستیب بته دلیتل جلتوگیری      کاهش مواد جامد محلتول در میتوه  مشاهده شد. 

تیمارهتتای استتید   در pHکتتاهش  (.13گتتردد )تتتر بتتوده و از ایتتن طریتت  باعتتث افتتزایش مانتتدگاری میتتوه متتی    ستتاده
 باشد.سید غالب میوه در این تیمارها میسیلیک به دلیل افزایش ایسال

 های احیاگرو میزان قندهای آلی اسید

التتب استتید شتتود کتته در میتتوه انگتتور استتیدیته غهتتا را شتتامل متتییتراستتیون میتتزان استتیدهای آلتتی میتتوهاستتید قابتتل ت
د و هتر چته میتزان استیدیته در     هتا نقتش بستزایی دارنت    میتوه ی در مشخص کتردن طعتم   های آلباشد. اسیدتارتاریک می

های آلتی و  ستید هتا بتر روی صتفات ا   نتتایج مقایسته میتانگین داده   باشتد.  تتر متی  ها بیشتر باشتد طعتم میتوه تترش    میوه
درصتتتد باعتتتث  1هتتتای استتتید سالیستتتیلیک در ستتتطح احتمتتتال حتتتاکی از آن استتتت کتتته تیمارقنتتتدهای احیتتتاگر 

طتوری کته بیشتترین میتزان استید تارتاریتک میتوه بتتا        هشتده استت بتت   قنتدهای احیتاگر  افزایشاستیدهای آلتی و کتاهش    
مربتوط بته    52/0میتزان استید تارتاریتک بتا میتانگین       نیکمتتر  و متوالر یلت یم 2مربوط به تیمار غلظتتی   0/ 66میانگین 

. (4)جتتدول  باشتتدهای آلتتی در تیمتتار فتتوق متتیشتتان دهنتتده کتتاهش تتتنفس و مصتترم استتیدکتته ن بتتودتیمتتار شتتاهد 
 2های احیتتاگر در تیمتتار غلظتتت و کمتتترین میتتزان قنتتد (14%/74های احیتتاگر در تیمتتار شتتاهد )بیشتتترین میتتزان قنتتد

ربرد استتید های آلتتی در نتیجتته کتتا افتتزایش مقتتدار استتید  .شتتد( مشتتاهده 13%/60سالیستتیلیک )استتید متتوالر میلتتی
 (.3های سیب نیز مشاهده شده است )سیلیک در مورد میوهیسال
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 (فنلی)فنل کل،فالونوئید کل و آنتوسیانین کل رکیباتت

سالیستیلیک بتر ترکیبتات فنلتی      استید  هتا بتر روی اثتر   هتا و مقایسته میتانگین   ررسی و نتایج تجزیته واریتانس داده  ب      
سالیستتیلیک بکتتار بتترده  استتید هتتایغلظتتت کل(حتتاکی از آن استتت کتته تمتتامی نیانیآنتوستت و دکلیتتفالونوئ کتتل،)فنتتل 

ترکیبتتات فنلتتی میتتوه را  و د بتتر روی ترکیبتتات فنلتتی داشتتته استتتدرصتت 1داری در ستتطح احتمتتال  یمعنتتشتتده تتتاثیر 
 متتوالرمیلتتی 2رین ترکیبتتات فنلتتی در غلظتتت بتته طتتوری کتته در تمتتامی صتتفات بیشتتت (1)جتتدول  افتتزایش داده استتت

 .(4)جدول  شدمار شاهد مشاهده سالیسیلیک و کمترین مقدار ترکیبات فنلی در تی اسید

 سیلیک بر برخی صفات انگور رقم شاهرودییمختلف اسید سالهای غلظتتاثیر . 4جدول 
Table 4. Effect of different salicylic acid concentrations on some traits of Vitis vinifera cv.Shahroodi 

 فنل کل
Total phenol 

(mg GA/100 g FW) 

کل فالونوئید  

Total 

flavonoids(µgr 

Qu/gr FW) 

 آنتوسیانین کل
Total 

anthocyanine 

(mg/l) 

احیاگری قندهای  

Reducing 

sugars (%) 

 اسیدته اسید تارتاریک
Acidity Tartaric 

acid (%) 

سیلیک اسیدیسال  
Salicylic 

acid (mM) 

65.95d 19.37d 3.03c 14.74a 0.52c 0 

107.84b 34.87b 8.37b 14.2b 0.57bc 1 

137.20a 41.87a 10.33a 13.60c 0.66a 2 

96.57c 29.27c 7.47d 14.02b 0.61ab 3 

 باشند( نمیP<0.01دار )اعداد با حروم مشترک در هر ستون دارای اختالم معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differents (P<0.01) 
 

ترکیتتب  نیتتا .استتتها در گیاهتتان کننتتده تعتتدادی از فراینتتدکتته تنظتتیم ستتاده ترکیتتب فنلتتیسالیستتیلیک یتتک  اسید
سالیستتیلیک باعتتث تتتاخیر در  استتید نتتابراین گتتزارش شتتده استتت کتته کتتاربرد ختتارجیب .استتتبازدارنتتده بیوستتنتز اتتتیلن 

جامتد   متواد  و اگریت احهای طتور کتاهش در میتزان قنتد    همتین  و پژوهش نیتز ستفتی بافتت میتوه     نیا در شودیمرسیدن 
هتا  ستلول ستت کته از نترم شتدن دیتواره      ا کیلیست یسال دیاست  یلنت یات ضتد محلول نسبت به تیمار شاهد مربوط به اثترات  

 کند.جلوگیری میاز عمل اتیلن  و

شتود کته بتا جلتوگیری     سالیسیلیک بر حفظ سفتی بافت میوه بته نقتش آن بتر تولیتد و اثتر اتتیلن مربتوط متی        اسید تاثیر 
از یتک طترم و کالتته کتردن      کربوکستیلیک استید ستنتتاز    1مسئول تولید آنتزیم آمینتو ستیکلو پروپتان     های ژناز بیان 

لن شتده و از فعالیتت ختود    باعتث کتاهش تولیتد اتتی     از بته دلیتل داشتتن هیدرواکستیل آزاد    دیاکست  ACCآهن موجود در 
ستتیلیک یگتتزارش شتتده استتت ستتفتی بافتتت میتتوه بتته میتتزان استتید سال .(3) کنتتدت اتتتیلن جلتتوگیری متتیتنظیمتتی مثبتت

هتای  ش شتده استت کته تیمتار میتوه     گتزار  .(29) شتود متی بتاال بتودن آن ستفتی بافتت بیشتتر      داخلی بستگی دارد و بتا  
 ،(29) هتای انجتام شتده روی کیتوی    در بررستی  سالیسیلیک منجر بته حفتظ ستفتی بافتت میتوه شتد.       اسیدفرنگی باتوت

 .گتردد یمت مشتاهده شتده استت کته سالیستیلیک استید باعتث ستفتی بافتت میتوه           ( 24) و هلو (23) موز( 2) توت فرنگی
سالیستییک   استید  حفتظ ستفتی بافتت بته اثتر جلتوگیری کننتدگی        سالیستیلیک در  استید  کانیزم عمتل  رسد منظر می به

گتردد  متی ای بتر  ای و همچنتین غشتاء یاختته   نترم کننتده دیتواره یاختته    هتای  آنتزیم ،کاهش فعالیت از عمل و تولید اتیلن
 شود.که در این پژوهش به وضوح مشاهده می



 

12 
 

 و ابتد ییمت شتدن در تتنفس و تبتدیل بته قنتدها کتاهش        مصترم  لیت دلهای آلی هنگتام رستیدن میتوه بته     اسید معموالً
داری بتتر میتتزان سالیستتیلیک تتتاثیر معنتتی استتید هتتای متتتابولیکی دارد.کتتاربردرابطتته مستتتقیم بتتا فعالیتتتکتتاهش آنهتتا 
ر ایتن متاده در کتاهش استتفاده     توانتد بته دلیتل تتاثی    کته متی   مقایسته بتا شتاهد بتود     در نآ حفظ و هداشتاسیدهای آلی 

یلیک میتزان تتنفس را در بافتت    بطوریکته گتزارش شتده استت استید سالیست      ، باشتد  یتنفست  یمادههای آلی بعنوان اسید
انتدازد در نتیجته باعتث    کتاهش داده و بتروز نقطته اوج  فتراز گرایتی را بته تتاخیر متی         (24) هلتو  ( و23)هتای متوز   میوه

 مشابهت دارد. این تحقی  کامالً جینتا با که شودیم شاهدحفظ اسیدهای آلی در سطح باالتری نسبت به 

روی  بتر اثر بتا  .استت هتای فنلتی در گیتاه    تحریتک کننتده تولیتد ترکیتب     سالیسیلیک خود به عنوان ترکیبتی فنلتی،  اسید 
یمت  ترکیبتات فنلتی  باعتث افتزایش تولیتد     مونیالیتاز آاز جملته فنیتل آالنتین     های فنلتی ترکیب ساختهای موثر درآنزیم
 .(6)های فنلی تولید شده نیز افزایش یافتترکیبسالیسیلیک میزان اسید  شیافزا با .گردد

ستتاکارز  فستتفات میآنتتزتحتتت تتتاثیر دو ستتاکارز بیتتو ستتنتز و تولیتتد ، هتتا  طتتی رستتیدنافتتزایش در میتتزان ستتاکارز میتتوه
ستنتز استت کته از    ین کربوهیتدرات تولیتد شتده حتین فتو    تترین و بیشتتر  سینتتاز و ساکارز فسفاتاز است. ستاکارز معمتول  

 و محلتول  جامتد ن افتزایش درمیتزان متواد    آکته نتیجته    شتود متی  منتقتل ( هتا وهیت م) مختازن  بته  (هتا بترگ ) دیتولمحل 
کاهنتده بته طتور عمتده ستاکارز در ارتبتاط بتا        کتاهش در قنتدهای غیر   ،رستیدن  نیحت  .استها قندهای محلول در  میوه
نتزیم اینورتتاز   آنیز بستتگی بته فعالیتت    فراینتد  نیت ا و باشتد یمت هتا  )فروکتتوز و گلتوکز( میتوه    افزایش در قندهای کاهنده

اتتیلن حتین رستیدن     هورمتون  ز بستتگی بته مقتدار فعالیتت    اینورتتا هر دو آنتزیم ستاکارز فستفات ستینتاز و     فعالیت  دارد.
باعتث تتاخیر در افتزایش     توانتد سالیستیلیک متی   استید  هتای تولیتد و عمتل اتتیلن از جملته     استفاده از بازدارنده میوه دارد.
  یت تحق کته  بتا نتتایج ایتن    (11)گتردد  محلول ن مقتدار پتایین متواد جامتد    آو در پی  کاهندهو غیر های کاهندهمیزان قند

سالیستیلیک باعتث افتزایش    استید  کته در بحتث مربتوط بته کلروفیتل توضتیح داده شتد        طتور  نهما مشابهت دارد. کامالً
ن عملکترد متی  آ داری در میزان کلروفیل و کارتنوئید بترگ درختتان کته منتابع عمتده تولیتد متواد قنتدی و در پتی         معنی

 باشد شده است.
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Effect of Different Concentrations of Salicylic acid on Some Physicochemical 

Properties of Grape cv.Shahroodi 

Introduction: Grape (Vitis vinifera L.) is one of the most important fruits cultivated in many areas with different 

climates all over the world. Grape, which is rich in antioxidants, flavonoids, anthocyanins and phenolic acids, is highly 

regarded in terms of economic value. Salicylic acid is one of the compounds which have been used in recent years for 

improving the physicochemical properties of many fruits. Application of salicylic acid increases the shelf life of crops 

by inhibiting ethylene production and respiration, as well as by reducing the activity of some enzymes softening the 

cell wall. Furthermore, salicylic acid results in the enhancement of phenolic compounds production by increasing the 

activity of some enzymes such as phenylalanine ammonia-lyase. 

Materials and Methods: The current experiment was performed on 13-year-old grapes cv. Shahroodi cultivated with 

the space of 2m × 2m and head-training system in Shahrood County, Semnan Province, in 2014. A number of 60 

grapevines uniform in age and growth characteristics were selected for the experiment. Salicylic acid solution, 

http://www.fao.org/home/en/
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dissolved in ethanol and a few drops of Tween 20 for better penetration, was prepared at concentrations of 0 (control), 

1, 2, 3 mM, and sprayed two weeks after the fruit set stage (when berries were at pea-sized stage with the diameter of 

4 to 5 mm). The experimental design used in in this experiment was a randomized complete block design with three 

replications. After harvesting and transporting of fruits to the laboratory, different characteristics such as yield, sugar 

and acid content, firmness and content of phenolic compounds were measured. Furthermore, chlorophyll content (a, 

b and total) and carotenoids in leaves were measured simultaneously at the harvest time of fruit. 

Results: As the results obtained from analysis of variance showed, application of salicylic acid caused significant 

differences in the measured characteristics, so that the use of this compound resulted in the improvement of physical 

and biochemical quality of the treated clusters. Comparison of treatments means showed that using 2 mM salicylic 

acid brought about a significant effect on the amount of chlorophyll (a, b and total) and carotenoids compared to other 

treatments, especially control. Salicylic acid application caused a reduction in pH and soluble solids, and increase in 

firmness, 100-berry weight and yield. Furthermore, organic acids and reduced reducing sugars showed significant 

increase, so that the maximum amount of tartaric acid in fruits was obtained in the treatment containing 2 mM salicylic 

acid with an average of 0.66; while the lowest amount of tartaric acid was related to the control treatment with an 

average of 0.52, indicating the reduction of transpiration and consumption of organic acids in the mentioned treatment. 

The greatest and lowest amounts of reducing sugars were observed in control (14%/74) and the treatment of 2 mM 

salicylic acid (13%/60), respectively. Increasing the concentration of salicylic acid up to 2 mM resulted in the 

enhancement of anthocyanins and phenolic compounds contents, but higher concentrations (more than 2 mM) reduced 

the amounts of these compounds in treated fruits. 

Conclusion: Pre-harvest use of salicylic acid could have a positive effect on the improvement of qualitative and 

quantitative characteristics of grape cv. Shahroodi. However, further comprehensive studies are needed to be 

conducted to recommend this compound to the growers of fruit trees. 

Keywords: Phenolic contents, Fruit yield, Spraying, TSS, Berry fruit 


