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چکیده:
میوه فلفل دلمهای از جمله محصوالت مهم فصل گرم محسوب میگردد که دارای ارزش تغذیهای و دارویی باالیی بوده و کشت
و مصرف آن توسعه زیادی در کشور پیدا نموده است .منتهی این میوه به دلیل نسبت سطح به حجم باال سریع رطوبت خود را
در مرحله پس از برداشت از دست داده و کیفیت آن کاهش مییابد  ،بنابراین نگهداری این میوه در شرایط رطوبت باال از جمله
راهکارهای مهم در حفظ کیفیت مطلوب آن محسوب میگردد ،منتهی در این شرایط انواع بیماریها روی این محصول توسعه
یافته و عمر پس از برداشت آن کوتاه میگردد .از این رو در این آزمایش اثر تیمار نانواکسیدروی روی حفظ کیفیت و کنترل
بیماری میوه فلفل دلمهای در شرایط پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور میوههای با آب مقطر به عنوان شاهد
و نانواکسیدروی در غلظتهای  0/1و  0/2درصد تیمار و در شرایط دمای  7درجه سانتیگراد و رطوبت باال نگهداری شدند .در
زمانهای صفر 11 ،7 ،و  21روز میوهها از انبار خارج و مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،تیمار نانواکسیدروی در هر دو
غلظت  0/1و  0/2درصد به طور موثری بیماری را در میوه فلفل دلمهای در مقایسه با شاهد کنترل نموده و همچنین کیفیت
محصول را بهتر حفظ نمودند .به طوری که میوههای تیمار شده با نانواکسیدروی ،بازارپسندی و شاخص * Lباالتری داشته و از
سفتی بافت مطلوبتری برخوردار بودند .در این بین اثر تیمار نانواکسیدروی  0/2درصد بیشتر از اثر تیمار نانواکسیدروی 0/1
درصد در بهبود ماندگاری میوه فلفل دلمهای بود.
کلمات کلیدی :بیماری ،پس از برداشت ،فلفل دلمهای ،کیفیت ،نانواکسیدروی
مقدمه:
فلفـل دلمـهای بـا نـام علمـی ( )Capsicum annum L.متعلـق بـه خـانواده سیب زمینیسانان ( )Solonaceaeبوده و از
جمله سبزیجات مهم میوهای محسوب میگردد .فلفل دلمهای به علت نداشتن طعم تند ،دارا بودن انواع امالح و ویتامینهای
مختلف و انواع آنتیاکسیدانها ،تنوع رنگ ،طعم و بافت ترد به عنوان یک سبزی ساالدی مهم در رژیم غذایی افراد مورد توجه
است .فلفل دلمهای دارای انواع ویتامینهای گروه  ،Bویتامین  ،Aویتامین  Cو نیاسین بوده و همچنین دارای امالح متنوعی
همچون کلسیم ،فسفر ،آهن ،سدیم و بخصوص پتاسیم میباشد .فلفل دلمهای همچنین دارای پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات و
ترکیبات فیبری می باشد .ایــن میوه دارای خواص دارویی بسیار ارزشمند بـوده و در درمـان بسـیاری از بیماریهـا ،از جملـه:
بیمـاریهـای قلبـی ،فشـارخـون بـاال ،چـــــاقی ،دیابـــــت و افـــــزایش اشـــــتها کـــــاربرد دارد ( Bosland and
 .)Votava, 2013کشت و تولید این سبزی میوهای مهم به صورت مزرعه و گلخانهای در ایران رواج داشته و سالیانه مقادیر
زیادی از این میوه تولید و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود .میوه فلفل دلمهای همانند بسیاری از میوهها و سبزیهای
گرمسیری با مشکالت عمدهای در مرحله پس از برداشت از قبیل کاهش کیفیت ،کاهش وزن ،چروکیدگی ،سرمازدگی ،حمله
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پاتوژنها و شیوع انواع بیماریها مواجه است (محمدی و همکاران .)1931 ،این محصول به دلیل داشتن نسبت سطح به حجم
زیاد ،تلفات رطوبتی بسیار باالیی نسبت به سایر محصوالت داشته و لذا از جمله مشکالت عمده پس از برداشت این محصول ،نرم
شدن و پالسیدگی سریع میباشد که در اثر کاهش فشار تورژسانس و فروپاشی ساختمان نشاسته و تغییرات شیمیایی در دیواره
سلولی ایجاد میشود ( .)Rao et al., 2011یکی از راهکارها مهم در نگهداری میوه فلفل دلمهای استفاده از پوششهای خوراکی
جهت حفظ رطوبت محصول میباشد .فلفل دلمهای را میتوان در کیسههای پالستیکی در دمای  8تا  10درجه سانتی گراد و
رطوبت نسبی  %81به مدت  1هفته نگهداری کرد .منتهی تحت این شرایط شیوع انواع بیماریها روی میوه تشدید میشود.
بنابراین استفاده از پوششهای خوراکی که دارای خواص ضد میکروبی نیز میباشند در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه فلفل
دلمهای اهمیت زیادی دارد (.)Xing et al., 2011
اکسیدروی ( )ZnOیکی از مهمترین اکسیدهای فلزی میباشد که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .اکسیدروی
زیست سازگار و ایمن بوده و فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی از خود نشان میدهد ( .)Meng et al., 2014اثر گذاری
اکسیدروی در ابعاد نانومتر بیشتر از ابعاد میکرومتر میباشد ( .)Li et al., 2011به طور کلی در ترکیبات فلزی با گذر از ذرات
میکرو به ذرات نانو خواص ماده تغییر مییابد و اثرگذاری آن بیشتر میشود .افزایش نسبت سطح به حجم و ورود اندازه ذره به
قلمرو اثرات کوانتومی باعث بهبود عملکرد ذرات در بسیاری از موارد میشود .البته خواص منحصربه فرد ذرات نانومتری نه تنها
به دلیل وجود سطح زیاد آنها بلکه ممکن است به دالیل دیگر ازجمله تغییر شبکه کریستالی ،انرژی پیوند بین اتمی و ساختار
الکترونیکی و  ...باشد که در ابعاد نانومتری ایجاد میشود (.)Singhal et al., 2011
سوگوار و همکاران ( )Sogvar et al., 2016نشان دادند که تیمار نانو ذرات اکسیدروی تاثیر مثبتی روی کیفیت پس از برداشت
توت فرنگی داشته و منجر به کنترل کاهش وزن ،کاهش پوسیدگی ،حفظ سفتی بافت ،حفظ مقدار ویتامین ث و همچنین
افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه گردید .در پژوهش دیگر لی و همکاران ( )Li et al., 2011نشان دادند که بسته بندی فعال
نانو اکسیدروی میتواند یک جایگزین مناسب برای فناوریهای رایج در حفظ کیفیت سیب فوجی به صورت  Fresh cutباشد.
آنها همچنین نشان دادند که نانوذرات اکسیدروی در ترکیب فیلمهای پالستیکی پتانسیل خوبی برای ایجاد بستهبندی ضد
میکروبی علیه باکتری  E. coliدارد .منگ و همکاران ( )Meng et al., 2014نیز گزارش نمودند که ترکیب تیمار فراصوت با
پوشش نانو اکسیدروی یک رویکرد مناسب برای افزایش عمر مفید میوه کیوی به صورت  Fresh cutمیباشد .با توجه به مشکالت
پس از برداشت میوه فلفل دلمهای که عمدتا شامل کاهش کیفیت ،کاهش سریع رطوبت و آلودگیهای بیماری است ( Jin-Hua
 )et al., 2007به نظر می رسد تیمار نانواکسیدروی تیماری موثر در افزایش عمر پس از برداشت این میوه باشد .منتهی گزارشی
در خصوص اثر اکسیدروی در ابعاد نانوذرات روی میوه فلفلدلمهای ارایه نشده است که در این پژوهش بررسی گردید.
مواد و روشها:
به منظور بررسی اثر نانوذرات اکسیدروی بر افزایش ماندگاری میوه فلفل دلمهای در مرحله پس از برداشت ،میوه فلفل دلمهای
رقم کالیفرنیا واندر از مزرعهای در اطراف شهر ساوه تهیه و در اسرع وقت به محل آزمایش واقع در دانشگاه شاهد منتقل شد.
میوهها به سه گروه هر گروه دارای  71میوه تقسیم شدند ،میوههای دسته اول با آب مقطر به عنوان شاهد ،میوههای دسته دوم
با نانوذرات اکسیدروی در غلظت  0/1و میوههای دسته سوم با نانوذرات اکسیدروی در غلظت  0/2درصد (وزنی/حجمی) به مدت
پنج دقیقه تیمار شدند .میوههای پس از تیمار در دمای آزمایشگاه خشک شده و سپس در سبدهای پالستیکی قرار گرفته و در
دمای هفت درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی باالی  %81نگهداری شدند .در زمانهای صفر 11 ،7 ،و  21روز پس از اعمال تیمار
تعداد  18میوه از هر تیمار به عنوان سه تکرار از انبار خارج و از نظر درجه بازارپسندی ،درصد بیماری ،خصوصیات رنگ ،سفتی
بافت و مقدار مواد جامد محلول بررسی شدند.
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نانواکسیدروی از طریق نانوفنآوری سبز با استفاده از عصاره پوست هویج در آزمایشگاه فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت
دانشگاه شاهد تهیه و صحت سنتز ذرات نانو توسط روش میکرسکوپ الکترونی تایید گردید.
سفتی بافت با استفاده از دستگاه سفتی سنج دستی (مدل  )FT-011با قطر پروپ چهار میلیمتر از دو نقطه استوایی میوه
اندازهگیری و بر اساس نیوتن بیان گردید .برای اندازهگیری مقدار مواد جامد محلول از دستگاه رفرکتومتر (مدل VBR80
ساخت تایوان) استفاده شد .یک قطره از عصاره میوه روی منشور دستگاه قرار داده شد و مقدار مواد جامد محلول میوه قرائت
گردید .شاخصهای رنگ با استفاده از دستگاه رنگ سنج (مدل  ، TEST 135A،ساخت کشور تایوان) اندازهگیری شد .بدین
منظور چندین نقطه از هر میوه به صورت تصادفی توسط رنگسنج مورد اندازهگیری قرار گرفت و میانگین خصوصیات رنگ
* CIE L*, aیادداشت گردید .درصد میوههای آلوده به بیماری از طریق شمارش میوههای آلوده و محاسبه نسبت بین میوههای
آلوده به تعداد کل میوهها در هر تیمار حاصل شد .بازار پسندی میوهها به صورت مشاهدهای توسط سه نفر در محدوده یک الی
چهار نمرهدهی شده و درجه بازارپسندی بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردید .نمره یک به کمترین و نمره چهار به بیشترین
بازارپسندی اختصاص یافت (محمدی و همکاران.)1931 ،
)تعداد کل میوه در هر تیمار×))/(5تعداد میوه در هر درجه بازارپسندی(×)درجه بازارپسندی((∑= شاخص بازارپسند

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای نانوذرات
اکسیدروی (در سه سطح) و زمانهای بررسی (در سه سطح) بودند .دادهها پس از بررسی نرمال بودن توسط نرم افزار ( SASنسخه
 )3/9تجزیه شده و مقایسه اختالف بین میانگینها توسط آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال  %1صورت
گرفت.
نتایج و بحث:
نتایج نشان داد با گذشت زمان آزمایش بازارپسندی میوه فلفل دلمهای به طور معنیداری در تمامی تیمارها کاهش یافت .ولی
به طور کلی در طول این آزمایش بازارپسندی میوههای تیمار شده با نانوذرات اکسیدروی در هر دو غلظت  0/1و  0/2درصد به
طور معنیدار بیشتر از بازارپسندی میوههای شاهد بود .در پایان دوره انبارداری اثر تیمار نانواکسیدروی  0/2درصد بیشتر از اثر
تیمار نانو اکسیدروی  0/1درصد در حفظ بازارپسندی میوه فلفل دلمهای بود (شکل  .)1نتایج همچنین نشان داد میوههای شاهد
در زمان بررسی  7روز دچار بیماری شده و بیماری روی این نمونهها با گذشت زمان آزمایش توسعه یافت .در حالی که در
میوههای تیمار شده با نانو اکسیدروی  0/2درصد هیچگونه بیماری در طول این آزمایش مشاهده نشد .روی میوههای تیمار شده
با نانوذرات اکسیدروی  0/1درصد بیماری صرفا در زمان آخر بررسی توسعه یافت که البته شدت آن کمتر از میوههای شاهد
بود (شکل  .)1بنابراین تیمار نانواکسیدروی ضمن حفظ کیفیت ظاهری میوه فلفل دلمهای توسعه بیماری روی این میوه را به
طور موثری کنترل نمود.
مشابه با نتایج این پژوهش سوگورا و همکاران ( ) Sogvar et al., 2016در بررسی اثر نانو اکسیدروی روی ماندگاری پس از
برداشت میوه توتفرنگی نشان دادند که این تیمار تاثیر مثبتی بر حفظ کیفیت و کاهش پوسیدگی میوه دارد .اصغری و همکاران
( )1937نیز نشان دادند که تیمار نانواکسیدروی در ترکیب با پوشش خوراکی کربوکسیمتیلسلولز میتواند به حفظ خواص
کیفی میوه شلیل رقم ردگلد در طی دوره انبارمانی کمک نماید .از آنجایی که یکی از مشکالت عمده نگهداری میوه فلفلدلمهای
توسعه سریع بیماری روی این میوه است (محمدی و همکاران ،)1931 ،نانواکسیدروی با ممانعت از رشد عوامل بیماریزا موجب
حفظ کیفیت ظاهری میوه شده است .نقش نانواکسیدروی در ممانعت از رشد عوامل بیماریزا قبال نیز روی محصوالت دیگر
گزارش شده است (.)Li et al., 2011; Meng et al., 2014
در حالت کلی شاخص * Lدر تمامی نمونه در طول دوره آزمایش در مقایسه با زمان برداشت کاهش نشان داد .در زمانهای بررسی
 7و  11روز اختالفی بین میوههای شاهد و تیمارهای نانو اکسیدروی  0/1و  0/2درصد از نظر شاخص * Lمشاهده نشد،
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شکل  .1تاثیر نانواکسیدروی بر شاخص بازارپسندی (شکل  )Aو درصد بیماری (شکل  )Bمیوه فلفلدلمهای در طول نگهداری در انبار سرد.
میانگینهایی با حروف مشابه اختالف معنیداری نسبت به یکدیگر از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  %1ندارند.

ولی در زمان آخر بررسی شاخص * Lنمونههای شاهد به طور معنیداری کمتر از شاخص * Lنمونههای تیمارهای نانوذرات
اکسیدروی  0/1و  0/2درصد بود .بین نمونههای دو تیمار نانواکسیدروی  0/1و  0/2درصد اختالف معنیداری در طول این
آزمایش از نظر شاخص * Lمشاهده نشد (شکل  .)2شاخص * aدر تمامی نمونههای شاهد و تیمارهای نانواکسیدروی  0/1و 0/2
درصد در طول دوره این آزمایش به طور نسبی افزایش یافت .اختالف آماری معنیداری بین نمونههای شاهد و نمونههای تیمار
شده با نانواکسیدروی از نظر شاخص * aدر طول این آزمایش مشاهده نشد (شکل .)2
شاخص * Lدرخشندگی سطح میوهها را نشان میدهد که با توسعه پیری و کاهش کیفیت میوه مقدار این شاخص کاهش
مییابد .شاخص * aنیز در مقادیر منفی نشاندهنده رنگ سبز بوده و هر اندازه رنگینه سبز میوه کاهش یابد مقدار آن افزایش
مییابد ( .)Khademi et al., 2019بر این مبنا نتایج به وضوح نشان میدهد کیفیت ظاهری نمونههای شاهد در مقایسه با
نمونههای تیمارهای نانواکسیدروی کمتر بوده و سریعتر کاهش یافته است ،ولی بین نمونههای تیمار شده و شاهد تفاوت چندانی
از نظر رنگ سبز وجود ندارد .افزایش شاخص رنگ * aنمونهها با گذشت زمان آزمایش به دلیل تجزیه تدریجی کلروفیل و تشکیل
رنگدانه کاروتنوئید روی آنها میباشد .میوههای فلفل سبز با گذشت زمان رنگ میگیرند (.)Markus et al., 1999
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در طول دوره انبارداری مقدار سفتی نمونههای تیمار شده با نانوذرات اکسیدروی  0/1و  0/2درصد در مقایسه با زمان صفر تغییر
معنیداری نشان نداد و در سطح سفتی زمان برداشت حفظ شد .ولی در نمونههای شاهد در هفته اول انبارداری سفتی بافت در
مقایسه با زمان صفر به طور معنیداری افزایش و سپس مجدد کاهش یافت (شکل  .)9مشابه با نتایج این پژوهش اثر تیمار
نانواکسیدروی در حفظ سفتی مناسب بافت میوه قبال در توت فرنگی گزارش شده است ( .)Sogvar et al., 2016افزایش سفتی
نمونههای شاهد در اوایل انبارداری به دلیل کاهش بیشتر آب در این نمونهها و از دست دادن طراوت میوه بوده است (محمدی
و همکاران ،)1931 ،ولی در ادامه آزمایش با شیوع عوامل بیماری و تخریب دیواره سلولی سفتی بافت کاهش یافته است ( Rao
.)et al., 2011
مقدار موادجامدمحلول در طول آزمایش به طور نسبی در مقایسه با زمان صفر افزایش نشان داد ،ولی بین نمونههای شاهد و
نمونههای تیمار شده با نانواکسیدروی  0/1و  0/2درصد اختالف معنیداری از نظر مقدار مواد جامد محلول در طول این آزمایش
مشاهده نشد (شکل  .)9از دست دادن آب با گذشت زمان آزمایش و تلغیظ شیره سلولی از دالیل عمده افزایش مواد جامد
محلول در میوه فلفل دلمهای طی آزمایش میباشد (.)Rao et al., 2011
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شکل  .9تاثیر نانواکسیدروی بر سفتی بافت (شکل  )Aو مقدار موادجامد محلول (شکل  )Bمیوه فلفلدلمهای در طول نگهداری در انبار سرد.
میانگینهایی با حروف مشابه اختالف معنیداری نسبت به یکدیگر از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  %1ندارند.
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Sweet pepper fruit is one of the important hot season products, which has a high nutritional and
medicinal value, and its cultivation and consumption has been widely increased in the country. This
fruit, due to the high surface-to-volume ratio, quickly loses its moisture in the postharvest stage. So,
storage of this fruit in high humidity condition is one of the important strategies in maintaining its
quality. However, in this condition, various diseases develop on the fruit and its postharvest life is
limited. Therefore, in this experiment, the effect of ZnO nanoparticles treatments on maintaining quality
and disease control of the sweet pepper fruit was evaluated. For that, fruits were treated with distilled
water as a control and ZnO nanoparticles in concentrations of 0.1 and 0.2% and then stored at 7 °C and
high humidity. At 0, 7, 14 and 21 days of the storage, the fruits were taken out from the storage and
were evaluated. The results showed that, ZnO nanoparticles in both 0.1 and 0.2% concentrations, as
compared to the control, effectively controlled the disease and maintained the quality in sweet pepper
fruit. So that, the fruits treated with ZnO nanoparticles had more marketability and L * index and had
more desirable firmness value. Meanwhile, the effect of 0.2% ZnO nanoparticles was higher than the
effect of 0.2% ZnO nanoparticles in improving the shelf life of sweet pepper fruit.
Keywords: Disesae, Postharvest, Quality, Sweet pepper, ZnO nanoparticles
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