
 

1 

 

 از دهش سنتز نانواکسیدروی با استفاده از ایدلمه میوه فلفل پس از برداشت هایکنترل بیماری

 سبز نانو طریق
 

 2و کامبیز الریجانی *1، اورنگ خادمی1نعمیه اسفندیار

 
 ، تهرانگروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهدو دانشیار  ارشددانشجوی سابق کارشناسی به ترتیب  -1

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران گروه شیمی، استادیار -2

*o.khademi@shahed.ac.ir 

 

 چکیده: 

ای دارای ارزش غذایی شایان توجهی بوده و امروزه تولید و مصرف آن در سطح کشور افزایش یافته است. با وجود میوه فلفل دلمه

 علت به بازاررسانی انبارداری و طول در آن از ایعمده بخشاین، این میوه بسیار حساس به بیمارهای پس از برداشت بوده و 

استفاده از تیمارهای ایمن در کنترل بیماریهای محصوالت امروزه . شودمی تلف ییی قارچی و باکتریاهابیماری کنترل توانایی عدم

باشد. از جمله تیمارهای موثر در کنترل بیماریهای محصوالت کشاورزی، نانوذرات کشاورزی مورد توجه پژوهشگران می

تردید  که از نظر ایمنی مورد شودانجام میتولید نانوذرات فلزی معموال به طرق فیزیکی و شیمیایی منتهی باشد. اکسیدروی می

سبز در تولید نانوذرات فلزی توسعه یافته است. نانو سبز  نانوروش ایمن های اخیر . ولی در سالباشدتوسط مصرف کننده می

ن آزمایش ایشود. در بقایای گیاهی برای تولید نانوذرات استفاده میترکیبات و  از آن در که بوده زیست محیط دوستدار روش یک

فلفل  زایاثر این نانوذرات در کنترل عوامل بیماری ابتدا نانواکسیدروی با استفاده از عصاره پوست هویج تولید شده و سپس

 نتایج نشان داد که نانو ذرات درای بررسی شد. در محیط درون شیشهفوزاریوم و باکتریای پکتوباکتریوم  قارچشامل ای دلمه

رل کنتای در شرایط درون شیشهای را درصد به طور موثری رشد بیماریهای پس از برداشت فلفل دلمه 2/0و  1/0های کم غلظت

 .  ای مورد استفاده قرار گیرددر افزایش ماندگاری پس از برداشت میوه فلفل دلمه و ایمن تیماری موثرتواند به عنوان مینموده و 

 ای، نانوذرات اکسیدرویای، فلفل دلمهدرون شیشه های پس از برداشت، شرایط: بیماریکلمات کلیدی

 

 : مقدمه

 قشن. است رشد حال در سرعت به جهان سراسر در زمینه این در توسعه و تحقیق که از جمله فنآوریهای نوین است نانو، فناوری

 100 از کمتر با قطر ذرات) ذرات نانو (.Kumar et al., 2013باشد )می نانومتر مقیاس در جدید مواد توسعه فناوری این عمده

 فیزیکی، وصیاتخص و بوده ترفعال بسیار دارند، بیشتری حجم به سطح نسبت که این دلیل به بزرگتر ذرات در مقایسه با( نانومتر

 مانند متمایز هایویژگی دلیل به فلزی نانوذراتدر این بین   (Tundo et al., 2000).باشدبهتر می آنها شیمیایی و زیستی

 که هاستمدت(. Singhal et al., 2011هستند ) برخوردار زیادی اهمیت از الکتریکی و مغناطیسی اپتیکی، کاتالیزوری، خواص

 هاروارگانیسممیک که دهدمی نشان اخیر هایپیشرفت ولی. شوندمی تولید فیزیکی و شیمیایی مختلف روشهای به فلزی نانوذرات

 روزافزون وفقیتم بدلیل زمینه این در هاارگانیسم از استفاده. دارند فلزی نانوذرات تولید در اساسی نقش بیولوژیکی هایسیستم و

 آن در که شدبامینیز  زیست محیط دوستدار روش یک و هیافت توسعه سریع خیلی هاارگانیسم توسط نانوذرات تشکیل آسانی و

 و مواد زا آن در که باشدمی نانو مواد تولید درایمن  روشی نوسبز. ناشودنمی استفاده مضر و سمی قیمت، گران شیمیایی مواد از

 (.Tundo et al., 2000; Vidya et al., 2013) شودمی استفاده فلزی هاینانو تولید برای گیاهی بقایای

mailto:*o.khademi@shahed.ac.ir


 

2 

 

 هایپژوهش توجه مورد فتوشیمیایی و کاتالیزوری هایفعالیت میکروبی، ضد خواص به توجه با( ZnO) اکسیدروی ذرات نانو

 بوده کم خیلی هایغلظت در حتی قارچی ضد و باکتری ضد فعالیت دارای ماده این(. Kumar et al., 2013) باشدمتعدد می

 ,.Sharma et al) باشدکنترل انواع بیماریها در محصوالت کشاورزی به ویژه میوه و سبزیها دارای اهمیت می در رو این از و

بوده و نیازمند  ابتدایی مرحلههای ضد میکروبی آن در از طریق نانوی سبز و مطالعه روی فعالیت ZnO نانوذرات سنتز(. 2010

 (.Viday, 2013) های کاربردی در این زمینه استپژوهش

 کـه اسـت Solonaceae خـانواده بـه متعلـق یکسـاله گیاهی (.Capsicum annum L) علمـی نـام بـا ایدلمـه فلفـلمیوه 

 درمـان در بـوده، ارزشمند بسیار دارویی خواص دارای گیــاه ایــن .باشدمی جنوبی آمریکای و مکزیک کشور آن اصلی زیستگاه

 اشـــــتها افـــــزایش و دیابـــــت چـــــاقی، بـاال، فشـارخـون قلبـی، بیمـاریهـای: جملـه از بیماریهـا، از بسـیاری

 ها،اکسیدانآنتی انواع و مختلف هایویتامین و امالح انواع بودن دارا تند، طعم نداشتن علت به ایدلمه فلفل .دارد کـــــاربرد

 همچنین ایدلمهفلفل. است توجه مورد افراد غذایی رژیم در مهم ساالدی سبزی یک عنوان به ترد بافت و طعم رنگ، تنوع

 مقدار ربراب شش حدود در متوسط ایدلمه فلفل میوه یک ث ویتامین مقدار معمول طور به. باشدمی پتاسیم باالیی مقادیر حاوی

 ایدلمه فلفل میوه محصول، این فراوان تولید و اهمیت وجود با (.Bosland and Votava, 2013) باشدمی پرتقال ث ویتامین

 محصول این از ایعمده بخش. است مواجه برداشت از پس مرحله در ایعمده مشکالت با هاوسبزی هامیوه از بسیاری همانند

 برداشت از پس پوسیدگی (.1931 همکاران، و محمدی) شودمی تلف هابیماری کنترل توانایی عدم علت به بازاررسانی طول در

 لکنتر در موثر روشهای کردن پیدا بنابراین است، هاسبزی و هامیوه از زیادی تعداد ماندگاری محدودکننده عوامل مهمترین از

ایمن در کنترل بیماریهای محصوالت کشاورزی  از تیمارهای در این بین استفاده. دارد ضرورت شده برداشت محصوالت پوسیدگی

های خوراکی بر مبنای فنآوری باشد، استفاده از پوششکه سالمت انسان و محیط زیست را نیز به خطر نیندازد دارای اهمیت می

 .(Jin-Hua et al., 2007) های اخیر بوده استمورد توجه در سال نانو از جمله روشهای

ی ادر این پژوهش نانو ذرات روی توسط نانو سبز سنتز شده و اثرات آن در کنترل بیمارهای پس از برداشت میوه فلفل دلمه

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 : هامواد و روش

ه )با نسبت پنج گرم پوست خشک بسبز، ابتدا عصاره آبی پوست هویج نانوی ا استفاده از روشببه منظور ساخت نانو ذرات روی 

 10و به  ،عصاره خشک حاصل در آب مقطر حل شده .تهیه شده و سپس در فریزدرایر خشک گردیدلیتر آب مقطر( میلی 100

اضافه گردید، سپس محلول حاصل حرارت داده شد تا پودر سفید رنگ حاوی نانو ذرات  روی نیترات گرم لیتر عصاره پنجمیلی

ارزیابی  (SEMروبشی ) و همچنین میکروسکوپ الکترونی XRDروی حاصل گردد. صحت سنتز نانو ذرات با استفاده از روش 

 . (Kumar, 2013) ای استفاده شدشده و جهت کنترل بیماریهای فلفل دلمه

و  فوزاریومزای قارچی دمای اتاق و رطوبت باال نگهداری شد و در نهایت عوامل بیماری شرایط در ایفلفل دلمهمیوه  تعدادی

زای و عوامل بیماری PDAروی آنها ارزیابی گردید. به ترتیب عوامل بیماری زا قارچی روی محیط کشت پکتوباکتریوم باکتریایی 

 سوسپانسیون تهیه گردید.  تکثیر و از آنها LBباکتریایی روی محیط کشت 

و  PDAای محیط کشت زای فلفل دلمهبه منظور مطالعه اثرات بازدارندگی عصاره هویج و نانوذرات روی بر عوامل بیماری

صفر  دیرحاوی مقاهای کشت استفاده شد. هر یک از محیط پکتوباکتریومو  فوزاریومبه ترتیب جهت ارزیابی رشد نوترینت آگار 

حیط و م ، یک و دو درصد نانوذرات روی تهیه1/0، یک و دو درصد عصاره آبی هویج و همچنین مقادیر 1/0 به عنوان شاهد،

 وباکتریومپکتو باکتری  فوزاریوم قارچ سوسپانسیوناز  مختلف هایرقت سپس ،دیش ریخته شده پتریهای حاصل در داخل کشت

 و هشد مخلوط استریل مقطر آب لیترمیلی 33 با قارچ یا باکتری سوسپانسیون از لیترمیلی یک منظور، این برای. گردید تهیه

 هایرقت سایر ترتیب همین به. شد تهیه سوسپانسیون از 10-2 رقت ترتیب این به. شد همگن کامالً ورتکس دستگاه توسط
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 سپس و استریل مقطر آب لیترمیلی 33 با آزمایشلوله درون عصاره از لیترمیلی یک کردن مخلوط از( 10-4 – 10-6) متوالی

 .شد پخش کشت محیط حاوی هایدیشپتری درون ، 10-6 رقت از میکرولیتر صد سپس. گردید تهیه محلول این کردن ورتکس

ساعت  22و  44، 24و در زمانهای  نگهداری شده،درجه سانتیگراد داخل انکوباتور  22ساعت در دمای  22به مدت  هاپتری دیش

 . (Sawai and Yoshikawa, 2004) دمحاسبه گردی CFUهای حاصل شمارش و مقدار کلونی پس از کشت تعداد
فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای  طرح کامال تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتوریل دو عامله در قالب آزمایش به صورت

 مقایسه و شده تجزیه (9/3)نسخه  SAS افزار نرم توسط بودن نرمال بررسی از پس هاداده های ارزیابی بود.اعمال شده و زمان

 .گرفت صورت %1 احتمال سطح در (LSDدار )حداقل تفاوت معنی آزمون توسط هامیانگین بین اختالف

 

 : نتایج آزمایش

نشان از صحت سنتز نانوذرات روی داشت  XRDنتایج حاصل از عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنین تجزیه 

 (.2و  1)شکل 

رایط درون ای در شدلمهتاثیر نانواکسیدروی و همچنین عصاره آبی هویج بر کنترل رشد عوامل میکروبی میوه فلفل بررسی نتایج

را در اکتوریوم رشد پکتوب چشمگیریدرصد به طور  2/0و  1/0، 01/0که نانواکسیدروی در هر سه غلظت  ،ای نشان دادشیشه

داری نیز بین سه غلظت نانواکسیدروی در کنترل رشد جمعیت پکتوباکتریوم مشاهده مقایسه با شاهد کاهش داد، اختالف معنی

داری در کاهش رشد پکتوباکتریوم در درصد تاثیر معنی 2/0و  1/0، 01/0نشد، در حالی که عصاره هویج در هر سه غلظت 

ساعت به اوج خود رسیده و در  24نتایج همچنین نشان داد تشکیل کلونی باکتری در زمان بررسی  مقایسه با شاهد نشان نداد.

 (.  9ساعت نشان نداد )شکل  24ساعت تغییر چندانی در مقایسه با زمان  22و  44زمانهای 

آغاز نشده ولی در  ایساعت رشد قارچ فوزاریوم در محیط درون شیشه 24نتایج آزمایش همچنین نشان داد دز زمان بررسی 

ساعت رشد جمعیت قارچ افزایشی  44ساعت در مقایسه با  22ساعت به اوج خود رسید، به طوری که در زمان بررسی  44زمان 

درصد از رشد جمعیت قارچ فوزاریم به طور کامل تا پایان آزمایش ممانعت نمود.  2/0در این بین تیمار نانواکسیدروی نشان نداد. 

درصد نیز رشد جمعیت قارچ را در مقایسه با شاهد کاهش داد، ولی سایر تیمارها شامل نانواکسیدروی  1/0دروی تیمار نانواکسی

داری در مقایسه با شاهد در کاهش رشد جمعیت قارچ فوزاریوم درصد تاثیر معنی 2/0و  1/0، 01/0درصد و عصاره هویج  01/0

 (. 4نشان ندادند )شکل 
 

 
 ( سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیZnOاکسیدروی ). تصویر نانو 1-شکل
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 سنتز شده (ZnOاز نانو اکسیدروی ) XRD. نمودار 2-شکل

 
هایی با حروف مشابه اختالف ای. میانگین. تاثیر نانواکسیدروی و عصاره هویج در کاهش رشد جمعیت پکتوباکتریوم در شرایط درون شیشه9شکل 

 ندارند.  %1در سطح احتمال  LSDکدیگر از نظر آزمون داری نسبت به یمعنی
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هایی با حروف مشابه اختالف ای. میانگین. تاثیر نانواکسیدروی و عصاره هویج در کاهش رشد جمعیت قارچ فوزاریم در شرایط درون شیشه4شکل 

 ندارند.  %1در سطح احتمال  LSDداری نسبت به یکدیگر از نظر آزمون معنی

 

 : بحث

درصد به طور موثری رشد پکتوباکتریوم را کنترل  2/0و  1/0، 01/0در این آزمایش تیمار نانواکسیدروی در هر سه غلظت 

نمود. همچنین این تیمار به خصوص در غلظت باال از رشد قارچ فوزاریوم ممانعت نمود. این در حالی بود که عصاره هویج که 

زمایش بود تاثیری بر رشد باکتری یا قارچ نشان نداد. بنابراین علت اصلی ممانعت از مبنای اصلی تشکیل نانواکسیدروی در این آ

بی نانوذرات اثر ضدمیکرومشابه با نتایج این پژوهش بود.  از طریق نانوسبز رشد باکتری یا قارچ اثر نانواکسیدروی تشکیل شده

ست به اثبات رسیده ا زای قارچیچنین عوامل بیماریو هم های گرم مثبت و گرم منفیاکسیدروی علیه دسته وسیعی از باکتری

(Jones et al, 2008; Reddy et al., 2007; Sawai and Yoshikawa, 2004; Sharma et al., 2010; Zhang et al., 

ش اکسیدروی باعث افزایذرات نانو کاهش اندازه  روی، به اندازه ذرات بستگی دارد.اکسیدنانوذرات خاصیت ضد میکروبی (. 2007

مکانیزم  (.Jones et al, 2008؛ Zhang et al, 2007) شودها میضد میکروبی این ذرات بر بسیاری از میکروارگانیسمخواص 

های هآزادسازی گون وغشای سلول میکروب  درممکن است به صورت القای تنش اکسیداتیو نانو ذرات اکسیدروی میکروبی ضد

 Zn+2آزادسازی یون دیگر  میکروبها باشد. در یک مکانیزم DNAتخریب غشای سلول و  در نتیجه آن و( ROSاکسیژن )فعال 

و  Sawai and Yoshikawa, 2004( .ydRed(گردد میموجب انهدام غشا میکروبها غشای سلول  آن بهاز سطح ذره و اتصال 

در عین حال اثر منفی  لیها دارد وخابی بر باکتریگزارش نمودند که نانوذرات اکسیدروی اثر مسمومیت انت (2007)همکاران 

 دهد.های انسان نشان میناچیزی بر سلول

های متنوع است. مصرف این میوه در ای ارزش غذایی باالیی داشته و سرشار از انواع مواد معدنی و متابولیتمیوه فلفل دلمه
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Abstract: 

Sweet pepper fruit has a remarkable nutritional value and its production and consumption has been 

increased today in the country. However, this fruit is very susceptible to postharvest diseases and major 

part of produced pepper is lost during the storage and marketing due to the inability to control of its 

fungal and bacterial diseases. Today, the use of safe methods to control diseases in agricultural products 

is of interest to researchers. ZnO nanoparticles are one of the effective treatments in control of 

agricultural diseases. However, the production of metal nanoparticles is usually done by physical and 

chemical methods, which is doubtful by the consumer in terms of safety. But in recent years, a safe 

method of green nanotechnology in the production of metal nanoparticles has been developed. Green 

nanotechnology is an environmentally friendly method that uses plant compounds and residues to 

produce nanoparticles. In this experiment, at first ZnO nanoparticles was produced using carrot peel 

extract and then the effect of these nanoparticles on the control of sweet pepper diseases, including 

Fusarium and Pectobacterium in in-vitro condation was investigated. The results showed that ZnO 

nanoparticles at concentrations of 0.1 and 0.2% effectively control the incidence of postharvest diseases 

in sweet pepper fruit in in-vitro conditions, and it can be used as an effective and safe treatment to 

increase the postharvest life of sweet pepper fruit.  
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