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چکیده:
 .کاربرد نور LEDیکی از تمهیدات مهم تجاری جهت افزایش عمر پس از برداشت میوهها و سبزیجات است .و همچنین؛ نور
فرابنفش با نام اختصاری ، UV-Cبه طور گسترده به عنوان یک جایگزین ایمن برای سترونسازی شیمیایی و به منظور
کاهش بار میکروبی در محصوالت غذایی استفاده میشود و به عنوان یک ضدعفونی کننده برای تیمار سطحی مواد خوراکی
تأیید شده است .در پژوهش حاضر اثر نور  LEDسفید در شدت 05میکرومول بر ثانیه به طور مداوم ونور ( UV-Cبا شدت
نور  1/0کیلوژول بر مترمربع) در فواصل چند روز برای کنترل باکتری پکتوباکتریوم در محیط درون شیشه ای مورد بررسی
قرار گرفت .نمونه های شاهد در تاریکی نگهداری شدند .این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل کامال تصادفی در سه تکرار
اجرار شد .نمونه ها به مدت  4روز تحت تاثیر تیمار نورسفید و  UV-Cدر دمای  50درجه سانتی گراد و رطوبت %05
نگهداری و بررسی شدند .بر اساس نتایج بدست آمده باکتری پکتوباکتریوم عامل اصلی پوسیدگی در فلفل است که اثر
تیمار نور LEDسفید و نور UV-Cبر کنترل رشد آنها در محیط درون شیشهای بررسی شد .نتایج نشان داد نورLED
سفید و نور  UV-Cبه طور موثرتری توانست کلونی باکتری را نسبت به نور  UV-Cکنترل کند .بنابراین استفاده از نورهای
 LEDسفید با کنترل بیماری می تواند به طور معنی داری در افزایش پس از برداشت فلفل دلمهای موثر باشد.
کلمات کلیدی :درون شیشه ای ،باکتری پکتوباکتریوم ،نور  LEDسفید ،نور UV-C

 1مقدمه:
فلفلدلمهای با نام علمی Capsicum annuumاز خانواده  Solanaceaeو یکی از محصوالت غذایی پرمصرف در
سراسر جهان است و به دلیل نداشتن طعم تند ،دارا بودن انواع امالح و ویتامین های مختلف و انواع آنتی اکسیدانها،
تنوع رنگ ،ارزش غذایی ،طعم و بافت ترد آن ارزش غذایی باالیی دارد و به عنوان یک سبزی ساالدی مهم در رژیم غذایی
افراد مورد توجه قرار گرفته است (پیوست .)1811 ،پوسیدگی پس از برداشت از مهمترین عوامل محدودکننده عمر
نگهداری تعداد زیادی از میوهها و سبزیها است ،بنابراین پیدا کردن روشهای موثر در کنترل پوسیدگی محصوالت برداشت
شده ضرورت دارد ( .)Wang et al., 2007در این میان علم پس از برداشت به کمک فعاالن عرصه کشاورزی آمده وبا
معرفی روشهایی خاص در کاهش فساد پذیری محصول نقش به سزایی را ایفا میکند .یکی از این روشها استفاده از مواد
شیمیایی است اما با توجه به این مطلب که تیمارهای شیمیایی خطرسرطان زایی را به دنبال دارد ،این روش در اکثر
کشورها منسوخ شده و مصرف کنندگان به دنبال محصوالت ارگانیک میباشند .رونق محصوالت ارگانیگ در بازارهای
جهانی عاملی مشوق در بکارگیری روشهایی غیر شیمیایی همچون واکس زدن یا انبارهایی با اتمسفر کنترل شده میباشد
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(میاهی و همکاران .)1805 ،المپهای  LEDیکی از فناوریهای مدرنی هستند که کاربرد فراوان و سودمندی در صنایع
غذایی و کشاورزی پیدا کردهاند .استفاده از نورهای  LEDمیتواند مقاومت سیستمیک گیاه را در مقابل پاتوژنهای قارچی
مختلف افزایش دهد( .);Mohidul Hasan et al., 2017نور فرابنفش با نام اختصاری  ،UVبه طور گسترده به عنوان یک
جایگزین ایمن برای سترونسازی شیمیایی و به منظور کاهش بار میکروبی در محصوالت غذایی استفاده میشود و به
عنوان یک ضدعفونی کننده برای تیمار سطحی مواد خوراکی تأیید شده است (. )Guan et al., 2012
تکـنولوژی  UVکـه در صنـعت غذا استفـاده می شود شامـل ) UV-B (280-320) nm ،UV-A (315-400 nmو
) UV-C (190-280 nmمیباشد  .(Guan et al., 2016).در طول موج معین و در شدت پایین میتواند در جلوگیری از
بیماریهای پس از برداشت محصوالت باغی مفید واقع شود .عالوه بر خاصیت میکروب کشی ،پرتودهی  UV-Cبه عنوان
یک تیمار پس از برداشت روی محصوالت تازه ،فواید اثبات شدهای در کاهش میزان تنفس ،و به تأخیر انداختن پیری و
رسیدن در میوهها و سبزیهای مختلف داشته است ( .)Guan et al., 2012 ; Jiang et al., 2010در هر حال  UVو نور
 LEDیک تکنولوژی امیدبخش برای کنترل بیماریهای پس از برداشت و کاهش جمعیت میکروبی میباشد.

 .2مواد و روشها:
 .1.2نحوه تهیه جدایه باکتری پکتوباکتریوم
در ابتدا فلفلهایی که به بیماری پوسیدگی باکتریایی مبتال بودند را از میوه های سالم جدا کرده و پس از
شناسایی ،جهت اطمینان از صحت بیماری ها اقدام به کشت آنها گردید .نخست قطعه ای از بافت آلوده میوه را با پنس
استریل برداشته و مقداری آب استریل به آن اضافه و به خوبی با یکدیگر ترکیب گردید .پس از یکنواخت شدن آن ،با لوپ
استریل مقداری از این ترکیب را برداشته و به صورت مالشی به محیط کشت مخصوص باکتری نوترینت آگار اضافه نمودیم
و پس از کشت درون انکوباتوربار دمای  52درجه سانتیگراد به مدت  2الی  15روز قرار دادیم .سپس به صورت روزانه
مراحل رشد باکتری را مورد بررسی قرار دادیم و ابعاد آن را یادداشت نموده و پس از اتمام رشد باکتری پکتو باکتریوم از
انکوباتور خارج و به یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد منتقل گردید.

 .2.2تهیه سوسپانسیون باکتری:
به منظور نگهداری نمونههای خالص شده ،ابتدا آنها را در محیط کشت نوترینت آگار کشت نموده و پس از  8الی
 4روز درون انکوباتور قرار دادیم و پس از آن اقدام به تهیه سوسپانسیون نموده ،بدین ترتیب که در مرحله اول به هر پتری
 15سی سی آب مقطر استریل اضافه مینماییم و سپس به کمک لوپ استریل سر پهن بصورت مالشی کلنی باکتری را با
آب ترکیب مینماییم به گونهای که اثری از کلنی باکتری بر روی محیط باقی نماند و پس از آن در داخل ظروف شیشهای
درپوشدار آبی استریل شده ،محلول باکتری با آب استریل قرار داده شد و در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

 .3.2نحوه اعمال تیمارها:
پس از تهیه محیط کشت قارچ و باکتری و کشت غلظتهای تعیین شده از آنها ،پتری دیش های کشت شده را در
اتاقک مخصوص آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت ،تحت تاثیر تیمارهای نور رنگی  LEDسفید و نور (UV-Cفرابنفش)
در دمای 50درجه سانتیگراد و رطوبت  %15قرار دادیم و به صورت روزانه تعداد کلونی های تشکیل شده مورد شمارش قرار
گرفتند و عدد مربوط به هر تیمار یادداشت گردید و درنهایت پس از گذشت  25ساعت تیمار کنترل کننده باکتری
مشخص شد.
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 .4.2طرح آماری و آنالیز دادهها
آزمایش به صورت فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل
تیمار نور و زمان بررسی بود.

 .3نتایج و بحث:
نتایج مقایسه میانگین نشان داد با گذشت زمان آزمایش جمعیت باکتری در نمونهها افزایش یافت .بیشترین
جمعیت باکتری در نمونههای شاهد (تاریکی مطلق) و کمترین جمعیت باکتری در نمونههای نور  LEDسفید مشاهده شد.
اعمال تیمار نور  LEDسفید و نور فرابنفش در مقایسه با شاهد (عدم تیمار ،تاریکی مطلق) موجب کاهش معنیدار جمعیت
باکتری در نمونههای مورد نظر شد (نمودار .)1-8
a bcd

3.5

ef
ab

cd

3

bcd a
abc

2

فرابنفش()uvc

1.5

سفید

1

تاریکی

باکتری ()CFU

df

2.5

0.5
0
2

3

1

زمان

نمودار  .1اثر برهمکنش تیمار نور  LEDسفید UV-C ،و زمان بررسی بر جمعیت باکتری پکتوباکتریوم
فلفل دلمهای .دادههای با حروف مشابه در نمودار فاقد اختالف معنیدار نسبت به هم در سطح %0
آزمون دانکن میباشند.

 .4نتیجه گیری:
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،نور  LEDسفید و UV-Cدارای تاثیر ضد باکتریایی قابل توجهی بر روی
باکتری بیمارگر  Pectobacterium carotovorum subsp Carotovorumو قارچهای آلترناریا و فوزاریوم بوده که این
تاثیر را میتوان بدین گونه تفسیر کرد که  UV-Cتوسط اسیدهای نوکلیک جذب می شوند بنابراین در صورتی که روی
فلفل دلمهای پرتوتابی شود توسط قارچها و اسپورهای قارچی که در منافذ و ترکهای سطح محصول وجود دارد جذب
خواهد شد و بدین طریق عامل بیماریزا را از بین میبرد .همچنین مشخص شده است که نور( UV-Cفرابنفش) در غلظت
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هایی که برای گیاه کشنده نیست موجب بهم چسبیدن اسیدهای نوکلیک سلولهای قارچ شده و از رونوشت برداری و نسخه
.برداری قارچ ممانعت می کند
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