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  چکیده

 پـژوهش، ایـن در داد. افزایش را ايدلمه فلفل ايگلخانه محصول نگهداري عمر توانمی مناسب، بنديبسته و رشد بستر چون عواملی از استفاده با

 روش از اسـتفاده بـا کمپوست، چايدرصد  100 و 75 ،50 ،25 ،0 تیمارهاي حاوي رشد بسترهاي روي خاك بدون کشت از حاصل ايدلمه فلفل

 تـنفس و ،C ویتـامین تیتراسـیون، قابـل اسـیدیته ،pH کـل، محلـول جامد مواد میوه، بافت سفتی شد. بنديبسته فیلم نوع دو در تغییریافته اتمسفر

 آزمایشی طرح قالب در حاصل، هايداده .شد گیرياندازه تکرار سه با ايدلمه فلفل هاينمونه روي نگهداري مدت طی و برداشت از پس بالفاصله

 و تجزیـه نگهـداري) زمـان و بندي،بسته ماده نوع کمپوست، چاي مختلف مقادیر حاويبستر رشد ( عاملی سه فاکتوریل آرایش با تصادفی، کامالً

 داريمعنـی اخـتالف کمپوسـت چـاي مختلـف مقـادیر حاوي رشد بسترهاي روي کرده رشد ايدلمه فلفل هايویژگی داد نشان نتایج شد. تحلیل

)p<0/05( واحـدي بنـديجمـع دارد، راتـأثیر  ینبیشتر کمپوست چاي از درصد کدام که این نظر از اما داشت. کمپوست چاي بدون رشد بستر با 

 قـرار هـاویژگـی ایـن دهاياسـتاندار دامنـه در بودند، برخوردار کاهشی روند از صفاتبیشتر  که این با نگهداري، زمان عامل نظر از نشد. حاصل

 حـاوي رشـد بسـترهاي روي رشدکرده هايفلفل کلی، طوربه داشت. برتري غیرنانویی فیلم به نسبت نانویی فیلم نیز فیلم نوع عامل نظر از داشتند.

 بودند. برخوردار مناسبی هايویژگی از ماه یک از بیش مدت تا نانویی فیلم در شده بنديبسته کمپوست چاي

  
  

  عمر نگهداري ،ییایمیش و یکیزیف يهایژگیو افته،یرییتغ اتمسفر روش کمپوست، يچا ،يادلمه فلفل کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

مشکل عمدة تولیدکننـدگان و پژوهشـگران کشـاورزي در دنیـا، 

حفظ کیفیت و کمّیـت پـس از برداشـت محصـوالت اسـت بـه 

طــوري کــه بــا بــه حــداقل رســاندن ضــایعات، محصــوالت بــا 

دست مصرف کننده برسد. تولیـد محصـول ارپسندي کافی بهباز

 در شرایط کامالً طبیعی و ارگانیک یا نزدیک به ارگانیک، استفاده

ــاي از ــی کوده ــه آل ــاي جايب ــتفاده از  کوده ــیمیایی، و اس ش

کارهـاي هاي مناسب براي نگهـداري محصـول، از راهبنديبسته

  

 و آمـوزش تحقیقـات، سـازمان ،يکشـاورز یمهندس و یفن قاتیتحق سسهؤم برداشت، از پس لیمسا و ییغذا عیصنا یمهندس قاتیتحق بخش .1

  کرج کشاورزي، ترویج

  کرج کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،يکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه گلخانه، یمهندس قاتیتحق بخش .2

 behjat.tajeddin@yahoo.com  الکترونیکی: پست مکاتبات، مسئول*
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  عملی براي رسیدن به این هدف است.

 در زیــاد عملکــرد و خــوب کیفیــت بــا محصــوالت تولیــد

 خـاك بـدون کشـت بـا نباشد، مقدور خاکی کشت که شرایطی

 کودهـاي و سـموم باقیمانده حال، هر به ).22( است پذیرامکان

 افزونـی روز تهدیـد اي،گلخانـه تولیـدات در مصـرفی شیمیایی

 است. کنندگان مصرف سالمت براي

 انـواع ،هومیک مواد از سرشار آلی کود یک ،کمپوستورمی

 و مختلـف هـايآنـزیم رشـد، محـرك هـايهورمون ،هاویتامین

 سازگار مفید ریزجانداران و گیاه براي جذب قابل غذایی عناصر

 باعـث آلـی، ماهیـت از برخـورداري دلیلبه که )9( است گیاه با

 بـه مربـوط نامطبوع بوي کود، نای ).14( شودنمی خاك آلودگی

 در هـامگس تجمع مشکل نتیجه در و نداشته را کمپوست تولید

 ).10( دارد تـريآسان نقل و حمل و یافته کاهش آن تولید حین

 طریـق از کـه اسـت مـایع زیسـتی کـود نـوعی ،کمپوست چاي

 مـواد اسـتخراج و کمپوسـتورمـی یا کمپوست از کشیعصاره

 مصـرف ).13( شـودمـی حاصل آنها فیدم ریزجانداران و غذایی

 ترینپایین داراي که خاك بدون کشت روش در کمپوست چاي

 نیـاز هـم اسـت، خـاك محـیط بـه نسبت زیستی فعالیت سطح

 مناسـبی محـیط زیستی نظر از هم و ندکمی مینأت را گیاه غذایی

 همکــاران و رنــاتو .)30( آوردمــی فــراهم گیــاه رشــد بــراي را

 کمپوسـتورمـی درصد میزان افزایش با که ددادن نشان )2003(

 و فســفر پتاســیم، کلســیم، منیــزیم، میــزان گلخانــه، شــرایط در

 پیـدا داريمعنـی افزایش خاك، )CEC( کاتیونی تبادل گنجایش

ــی ــدم ــورمن ).29( کن ــاران و ن ــز )2005( همک ــا نی ــاربرد ب  ک

 گـزارش هکتـار در تـن 5 یـا 5/2 کم مقادیر در کمپوستورمی

 و ،خـاك میکروبـی فعالیت افزایش طریق از عمل این که کردند

 و ارزش بــا هــايســبزي عملکــرد و دهــیگــل رشــد، افــزایش

 کیفیت افزایش باعث )،زمینی گیاهان( مزارع در ايبوته هايمیوه

 ).25( شودمی خاك

 از اسـتفاده گیرچشـم بسـیارتأثیر  )2010( همکاران و نایدو

 بر آلی کود منبع یک انعنوهب را کمپوست عصاره یا و کمپوست

 چـان همچنین، ).24( کردند بیان خاك از تحافظم و گیاه رشد

ـــد گـــزارش )2011( همکـــاران و ـــا کـــه کردن  از اســـتفاده ب

 تولیـد در بـاغی باقیمانـده آلـی مـواد از حاصل کمپوستورمی

 100 و اوره مصـرف در جـوییصـرفه درصـد 36 بـه ها،سبزي

 ).16( انـدرسـیده اسیمپت و فسفر مصرف در جوییصرفه درصد

 تولیـد در کمپوسـتورمی مصرف با )،2010( همکاران و هورتا

 بیـان را آن عملکـرد و محصـول تولیـد افـزایش آماشـیتو، فلفل

  ).18( کردند

 از یکـی ،.Capsicum annuum L علمی نام با ايدلمه فلفل

 ارزش از برخـورداري دلیـلبـه که است مهم ايمیوه هايسبزي

 طرفـی از )11و 2( انسـان براي مفید سیارب خواص و باال غذایی

 براي همیشگی هايگزینه از یکی دیگر، طرف از زیاد مصرف و

  است. گلخانه محیط در کشت

 تـا که است فناوري )،MAP( تغییریافته اتمسفر با بنديبسته

 هـامیوه رود.می کار به تازه هايسبزي و هامیوه براي زیادي حد

 و اکسـیژن از مناسب اتمسفري در نگهداري اب تازه هايسبزي و

 تـرطوالنی کند،می کند را هاآن تنفس فرایند که کربن اکسیددي

ــی ــدم ــرایط .)4( مانن ــفر ش ــته اتمس ــديبس ــراي بن ــل ب   فلف

2O5-2 2 + درصــدCO5-2 یــا نقــل و حمــل دمــاي و ،درصــد 

 و سـینگ البتـه ).22( اسـت شـده ذکـر Co 12-5 آن نگهـداري

 2CO8/7 + درصـد 2O5/4 حـاوي اتمسفر دو )2014( همکاران

 جـاذب بـا همـراه درصـد 2CO5/7 + درصـد 2O7/4 و ،درصد

 دادنـد پیشنهاد ايدلمه فلفل تنفس مقدار کاهش براي را رطوبت

 از هـاییبرش بازارپسندي نیز )2015 ( همکاران و رنجیتا ).33(

 پروپیونـاتدرصـد  2 محلـول در شده آغشته ابتدا ايدلمه فلفل

 +درصـد  2O14-13 داراي اتمسـفر در شده بنديبسته و یمکلس

2CO7  دماي در رادرصد Co 8 29( دادند افزایش روز 9 تا.(  

 سـبد در ايدلمـه فلفـل اهمیت و نقش به توجه با بنابراین،

 از اسـتفاده بـراي کننـدگانمصـرف افـزون روز تمایل و خانوار

 بنـديبسـته یک به نیاز فصول، تمام در سالم و تازه محصوالت

 را محصـول مانـدگاري ،کیفـی هـايویژگـی حفظ با که مناسب

 پـژوهش رو،ایـن از رسد.می نظربه ضروري کامالً دهد، افزایش

 محصـول بـراي مناسـب بنـديبسـته بررسـی هـدف بـا حاضر
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 ،50 ،25 ،0 حـاويبستر رشد  از حاصل ايدلمه فلفل ايگلخانه

 انجـام اكخـ بـدون کشت در کمپوست چاي درصد 100 و 75

  گرفت.

  

  هاروش و مواد

  مواد

 تحقیقـات موسسـه گلخانه از فالت رقم اي،دلمه فلفل هايمیوه

 اتـیلنپلـی فـیلم شد. برداشت (کرج) کشاورزي مهندسی و فنی

ــبک ــا LDPE)( س ــخامت ب ــرون 42 ض ــیلم و میک ــانوپلیمر ف  ن

 نـانوذرات کـه کـم چگـالی بـا اتـیلنپلی از (متشکل سیلیکونی

 با بود) کرده احاطه را آن تورمانند شبکه یک ورتصبه سیلیکون

 خریداري ایران آیتک/ نانوبسپار شرکت از میکرون 31 ضخامت

  .شد

  

  ايدلمه فلفل کشت براي رشد بستر سازيآماده

 ابتـدا کشـاورزي، مهندسـی و فنـی تحقیقات سسهؤم گلخانه در

 چـاي درصـد 100 و 75 ،50 ،25 ،0 مختلف سطوح از ترکیبی

 پرلیـت، از بسـتري بـه کامـل، کـود غـذایی محلول و کمپوست

 هايگلدان در که )20:40:40 نسبت (به شسته ماسه و کوکوپیت

 فلفـل نشاهاي سپس، و شد افزوده بودند، شده کشت لیتري 10

 گرفتند. قرار خاك بدون کشت روش به فوق بستر روي ايدلمه

 پنتـا درصـد 16/1 نیتـروژن، درصد 22/1 داراي کمپوست چاي

 گرممیلی O2K،( 5/0( پتاسیم درصد 15/1 )،5O2P( فسفر اکسید

 25 و سـرب، کیلـوگرم در گـرممیلـی 5/19 کادمیم، کیلوگرم در

 نیتـرات ترکیبـات از نیـز غـذایی محلـول بود. آلی کربن درصد

 منیـزیم، سـولفات پتاسـیم، سـولفات فسفات، منوپتاسیم پتاسیم،

ــرات آهــن، فســفریک، اســید  و پوســت،کم چــاي کلســیم، نیت

  ).8( بود شده تشکیل هاریزمغذي

  

  ايدلمه فلفل بنديبسته و برداشت

 برداشـت ايدلمه فلفل کشت، زمان از هفته هشت حدود از پس

 شرح به کیفی و کمی هايآزمون بالفاصله برداشت، از پس .شد

 عنـوانبـه تکـرار، سـه بـا ايدلمـه فلفـل هـاينمونـه روي زیر

 سـالم هـايفلفـل سـپس، رفـت.گ انجام صفر روز هايشاخص

 انتخـاب خراشیدگی) گونه هر بدون و آلودگی فاقد لک، (بدون

 محـیط دماي در شدن خشک از پس ند.شد هشست آب با و شده

 و سـبک اتـیلنپلـی هـايفـیلم در مشـخص وزن با ،آزمایشگاه

 بـا )،26( ايمحفظـه بنـديبسـته روش بـه سـیلیکونی نانوپلیمر

 ،42 باکسـر مـدل هـنکلمن، رکت(شـ MAP بنـديبسته دستگاه

 درصـد 2CO5 + درصـد 2N90 گـازي ترکیـب با هلند) ساخت

+2O 5 کـد شـده بنـديبسته هاينمونه شدند. بنديبسته درصد 

 بـراي آنهـا از متعـددي تکرارهـاي و )1 (جـدول شـده گذاري

 مختلـف هـايزمـان در شـیمیایی و فیزیکی هايویژگی بررسی

 و Co 5 ± 1 دمـاي بـا سسـهؤم سـردخانه بـه و شده، نگهداري

  یافتند. انتقال درصد 85 نسبی رطوبت

  

  هانمونه شیمیایی و فیزیکی هايویژگی گیرياندازه

  رطوبت میزان

 اسـتفاده با باال حرارت روش از رطوبت، میزان گیرياندازه براي

ــی آون از ــا برق ــاي ب ــتفاده Co 103 ± 2 دم ــد. اس ــس ش  از پ

 دو بـین صفر (تفاوت ثابت زنو به رسیدن تا متوالی هايتوزین

  ):5(شد  محاسبه )1( رابطه از رطوبت مقدار متوالی)، توزین

)1(   m –  m /  m  1 2 0   = درصد رطوبت  100

 پـیش نمونـه و ظرف جرم 1m نمونه، جرم 0m رابطه، این در که

 کـردن خشک از پس نمونه و ظرف جرم 2m و کردن خشک از

  است.

  

pH  
  متـــر pH از اســـتفاده بـــا میـــوه رهعصـــا pH گیـــريانـــدازه

 واســنجی از پــس ،ســوئیس) ســاخت ،Metrohm- 691 (مــدل

  .شد انجام دستگاه

  

  کل محلول جامد مواد

 رفراکتـومتر دسـتگاه از اسـتفاده بـا کل محلول جامد مواد تعیین

 درجـه 25 دمـاي در ژاپن) ساخت آتاگو، (مدل دیجیتالی دستی
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  بندي شدهاي بستهههاي فلفل دلمکدگذاري نمونه .1جدول 

  مشخصات نمونه  کد نمونه

  اتیلنبندي شده در فیلم پلیکمپوست بستهچاي ورمی صفر درصداي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )1- 1( صفر درصد

  اتیلنبندي شده در فیلم پلیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 25اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )2-1( درصد 25

  اتیلنبندي شده در فیلم پلیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 50اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )3-1( درصد 50

  اتیلنبندي شده در فیلم پلیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 75اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )4-1( درصد 75

  اتیلنبندي شده در فیلم پلیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 100حاصل از کشت بدون خاك حاوي اي فلفل دلمه  )5-1( درصد 100

  بندي شده در فیلم نانوپلیمر سیلیکونیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 0اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )1- 2( صفر درصد

  بندي شده در فیلم نانوپلیمر سیلیکونیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 25اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )2-2( درصد 25

  بندي شده در فیلم نانوپلیمر سیلیکونیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 50اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )3-2( درصد 50

  بندي شده در فیلم نانوپلیمر سیلیکونیمپوست بستهکچاي ورمی درصد 75اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )4-2( درصد 75

  بندي شده در فیلم نانوپلیمر سیلیکونیکمپوست بستهچاي ورمی درصد 100اي حاصل از کشت بدون خاك حاوي فلفل دلمه  )5-2( درصد 100

  

  .گرفت انجام لسیوسس

  

  اسیونتیتر قابل یتهاسید

 مالیـک اسید رمگ برحسب فلفل اسیونتیتر قابل یتهاسید محاسبه

 )00067/0 مالیـک: اسـید براي اسید اندیس( میوه گرم 100 در

 و شـد گرفته میوه عصاره ابتدا کار، این براي .)34( گرفت انجام

 میـوه عصـاره از لیترمیلی 5 .شد صاف صافی کاغذ از استفاده با

 اسـتفاده با و شده ریخته لیتريمیلی 50 ژوژه بالن در شده صاف

 بـا سـپس .شـد رسـانده لیتـرمیلـی 50 به آن محج مقطر آب از

 کـل فتـالئین فنل شناساگر حضور در نرمال 1/0 سود از استفاده

 سـود حجـم د.شو پدیدار صورتی رنگ تاشد  تیتر لیترمیلی 50

 رابطه زیر فرمول در گرفتن قرار با و شده یادداشت )V( مصرفی

  آمد: دستبه اسیدیته درصد )،2(

)2(  (V / ) / 0 00067 100   = درصد اسیدیته  5

  

  C ینویتام

 که ایندوفنل فنلکلرودي 2،6 شیمیایی روش به C ینویتام مقدار

 بـا و شـده گیرياندازه است، احیاء و اکسیداسیون شناساگر یک

 آسکوربیک اسید حقیقت، در شد. محاسبه ،)3( رابطه از استفاده

 دیلتبـ رنـگبـی محلـول بـه را رنگـی شناساگر حاوي محلول

  ):3( دارد دوام ثانیه 15 مدت به که کندمی

)3(  o[(v v ) m ] / m  1 1 0100  
  = درصد اسید آسکوربیک

 در گـرم برحسـب شده استفاده نمونه جرم 0m رابطه، این در که

 گـرممیلی برحسب اسیدآسکوربیک جرم 1m تیتراسیون، آزمایش

 ماده ولمحل حجم 0v رنگی، ماده محلول از لیترمیلی یک معادل

 1v و نمونـه تیتراسـیون بـراي لیتـرمیلی حسب بر مصرفی رنگی

 آزمـون در لیتـرمیلـی برحسب مصرفی رنگی ماده محلول حجم

  است. شاهد،

  

  بافت سفتی

 سـنجبافـت دستگاه توسط سنجیفرو آزمون با فلفل بافت سفتی

 ایـن در .شـد گیـريانـدازه نیـوتن 500 لودسـل با H5KS مدل

 120 سـرعت بـا و متـرمیلـی 6/1 قطـر بـا دگـرتـه میله آزمون،

 نیـروي میـزان و بـرده فرو میوه بافت درون به دقیقه بر مترمیلی

 آن سطح از نقطه دو در نیوتن) (برحسب میوه بافت بر واردشده

  ).15( دش گیرياندازه

  

  تنفس شدت

 گیرياندازه آلمان) (تستو، 5 میکرو دستگاه با فلفل تنفس شدت

 شـدت بـود. 2CO بـه حساس سنسور به جهزم دستگاه این .شد
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  اي تحت تیمارهاي مختلف چاي کمپوست در زمان برداشتهاي فلفل دلمهبرخی از ویژگی .2جدول 

  صفات
  (%) سطوح چاي کمپوست

0  25  50  75  100  

  2/95  94  87/91  95  67/95  رطوبت (%)

  8/4  5  8/4  4  17/4  مواد جامد محلول (%)

  18/1  93/0  07/1  1  1/1  اسیدیته (%)

  C (%)  6/1  9/1  83/1  73/1  57/1ویتامین 

pH 33/5  27/5  28/5  27/5  33/5  

  kg.h/2mgCO( 66/16  35/22  22/18  49/23  67/23تنفس (

  450/6  86/6  967/6  867/6  850/6 (N)سفتی بافت میوه 

  

  اي هاي فلفل دلمهتجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف بر ویژگی .3جدول 

  ییراتمنابع تغ
  ).Sigداربودن (معنی

  تنفس  سفتی بافت  Cویتامین  اسیدیته  مواد جامد محلول  pH  رطوبت

  ns234/0  **000/0  **000/0  **000/0  **000/0  **000/0  000/0**  چاي کود

  ns773/0  **000/0  **000/0  *044/0  **000/0  000/0**  046/0*  فیلم

  000/0**  000/0**  000/0**  000/0**  000/0**  000/0**  002/0**  زمان

  ns325/0  **000/0  **000/0  **007/0  **006/0  000/0**  003/0**  فیلم × کود چاي

  000/0**  044/0*  000/0**  000/0**  000/0**  000/0**  417/0**  زمان × کود چاي

  ns787/0  **000/0  **000/0  ns365/0  **000/0  000/0**  231/0 **  زمان× فیلم 

  ns942/0  **000/0  **000/0  ns142/0  **002/0  000/0**  514/0**  زمان× فیلم × چاي کود 

  دار است.درصد و اثر غیرمعنی 5و  1دار در سطوح آماري ترتیب بیانگر تأثیر معنیبه nsو *،  **

  

2CO زمـان مـدت در میـوه از مشخصی جرم توسط شده تولید 

 دسـتگاه حافظـه کارت به سنسور توسط ساعت) (یک مشخص

 خـارج از اسـتفاده با )kg.h/2CO mg( تنفس شدت و شد منتقل

  .شد محاسبه زمانبه  نسبت تولیدشده 2CO منحنی شیب قسمت

  

  هاداده تحلیل و تجزیه و آماري روش

 حاصـل هـايداده آوريجمع از پس ،آماري تحلیل و تجزیه براي

 تکـرار، سـه در فـوق کیفـی و کمـی هـايشاخص گیرياندازه از

 کـامالً آزمایشی طرح یک اساس بر نهاآ چندطرفه واریانس تجزیه

 5 دربسـتر رشـد  تیمـار عـاملی سـه فاکتوریل آرایش با تصادفی،

 مـاده نـوع کمپوست)، چاي درصد 100 و 75 ،50 ،25 ،0( سطح

 نـانوپلیمر فـیلم و سـبک اتـیلنپلـی (فیلم سطح دو در بنديبسته

 45 و 30 ،15 (صفر، سطح چهار در نگهداري زمان و سیلیکونی)،

 مقایسـه شـد. انجـام ،16 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با ز)رو

 گرفـت. انجـام درصـد 5در سـطح  دانکن روش به نیز هامیانگین

  شد. ترسیم Excel افزارنرم از استفاده با نمودارها رسم

  

  بحث و نتایج

 هـايآزمـون از تکـرار سـه میانگین از حاصل نتایج ،)2( جدول

   حــال، دهــد.مــی نشــان وابســته متغیرهــاي بــراي را صــفر روز

ــایج ــون نت ــه و نگهــداري دوره هــايآزم ــل و تجزی ــأثیر  تحلی ت

 زمـان و بنـدي،بسـته فـیلم نـوع ،رشـد بسـتر مستقل متغیرهاي

 اي،دلمـه فلفـل شـدهگیـرياندازه وابسته متغیرهاي بر نگهداري

 تجزیه بودن دارمعنی سطح ،)3( جدول شود.می بحث تفکیکبه
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  بندي بر درصد رطوبت میوه طی مدت نگهداريو نوع بسته بستر رشداثر  .1شکل 

  

 طـی را فلفـل هـايشـاخص بـر مختلـف عواملتأثیر  واریانس

  دهد.می نشان نگهداري

  

  رطوبت میزان

 بنـديبسـته ايدلمـه فلفل میوه رطوبت تغییرات به مربوط نتایج

 بـر اسـت. شـده آورده )1( شـکل در نگهـداري مدت طی شده

 دارد آب درصـد 90 از بـیش ايدلمه فلفل منابع، بررسی اساس

 کنـد.مـی تاییـد را آن نیز پژوهش این در هاگیرياندازه نتایج که

-نمونه تمامی در تقریباً ايدلمه فلفل رطوبت کاهش حال، هر به

 ،)1( شـکل اساس بر اما است. مشخص نگهداري، مدت طی ها

 بـر اسـت. درصـد 90 ازبیشـتر  مـوارد تمامی در رطوبت میزان

 زمـان وبسـتر رشـد  عوامـل شـودمـی معلوم) 3( جدول اساس

 سـطح در فـیلم وبسـتر رشـد  بـین کـنشبرهم اثر و نگهداري،

 در فـیلم عامـل و )،درصـد 1 احتمال (سطح درصد 99 اطمینان

 میـزان بـر )درصـد 5 احتمـال (سـطح درصد 95 اطمینان سطح

بسـتر  اثر هايمیانگین مقایسه هستند. مؤثر يادلمه فلفل رطوبت

 کـرد مشـخص دانکـن روش بـه ايدلمـه فلفل رطوبت بررشد 

 در کمپوسـت چـاي درصـد 100 و درصد 25 حاويبستر رشد 

 بـا هستند. رطوبت مقدار ینبیشتر داراي و گرفته قرار دسته یک

 کـاهش نگهـداري دوره طی ايدلمه فلفل رطوبت میزان که این

 درصـد 90 از بیش همچنان نگهداري، روز 45 از پس ولی یافته

 95 اطمینان سطح در فیلم نوع عامل ،)3( جدول اساس بر است.

 بـه توجـه بـا اسـت. ثرؤم ايدلمه فلفل رطوبت میزان بر درصد

 صـفر روز دربسـتر رشـد  تیمار پنج از حاصل رطوبت میانگین

 صـددر 8/93 و 0/93 بـه میانگین این رسیدن و )،درصد 4/94(

 دوره پایـان در نـانویی پلیمـر و اتـیلنپلـی فـیلم براي ترتیببه

 سـاختار دلیـلبه نانویی فیلم که کرد قضاوت توانمی نگهداري،

 رطوبـت حفـظ بـراي شـود،می رطوبت خروج از مانع که خود

  است. کرده عمل بهتر رطوبت، میانگین نزدیکی در فلفل

  

pH  
 طـی شـده بنـديبسـته ايدلمه فلفل pH تغییرات به مربوط نتایج

 تنـد فلفل pH است. شده داده نشان )2( شکل در نگهداري مدت

 قـرار 6- 5/6 دامنـه در ايدلمه فلفل براي و 8/5–3/6 محدوده در
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  میوه طی مدت نگهداري pHبندي بر میزان و نوع بستهرشد  بستراثر  .2شکل 

  

 جزیـی، اخـتالف بـا پژوهش این در هایريگاندازه نتایج ).12( دارد

pH جزیـی افـزایش ،)2( شکل به توجه به دهد.می نشان را کمتري 

pH مشـخص نگهـداري، مدت طی هانمونه تمامی در ايدلمه فلفل 

 کـنشبرهم و زمان فیلم، هايعامل دهدمی نشان ،)3( جدول است.

 بـوده مـؤثر فلفـل pH میـزان بـر درصد 99 اطمینان سطح در هاآن

 مقایسـه نداشـت. آن مقـدار بـر يتـأثیر رشـد بسـتر عامل اما است

 عامـل سـطوح تمـامتـأثیر  کرد مشخص دانکن روش به هامیانگین

 قـرار دسـته یـک در و بوده هم مشابه فلفل pH مقدار بر رشد بستر

بسـتر رشـد  چندین مقایسه با )،2002( همکاران و اسالم گیرند.می

 میـوه pH مقـدار در را داريمعنـی وتتفـا فرنگی،گوجه رشد براي

 بـه مربـوط pH مقـدار کمتـرین حـال، هر به ).19( نکردند مشاهده

 چـاي درصـد 100 داراي رشـد بسـتر روي رشدکرده ايدلمه فلفل

 نگهـداري زمـان عامـلتأثیر  دارشدنمعنی به توجه با بود. کمپوست

 بـه هـامیـانگین مقایسـه )،3 (جـدول ايدلمه فلفل pH شاخص بر

 pH شــاخص میــانگین ینبیشــتر کــه کــرد مشــخص دانکــن روش

 عامـل چنـین،هم است. داده رخ 45 روز در ايدلمه فلفل به مربوط

 ايدلمـه فلفـل pH میـزان بـر درصد 99 اطمینان سطح در فیلم نوع

 دربستر رشـد  تیمار پنج از حاصل pH میانگین به توجه با بود. مؤثر

 بــه 85/5 و 26/6 بــه نگینمیــا ایــن رســیدن و )،297/5( صــفر روز

 نگهـداري، دوره پایـان در نانویی پلیمر و اتیلنپلی فیلم براي ترتیب

 کـه خـود سـاختار دلیـلبـه نـانویی فـیلم کـه کرد قضاوت توانمی

ــذیري ــري نفوذپ ــرات دارد، کمت ــرکم آن pH تغیی ــوده، ت ــات و ب  ثب

  است. داشته اتیلنپلی فیلم به نسبت يبیشتر

  

  کل محلول جامد مواد

 درصـد 8/4–6 حـدود ايدلمـه فلفـل محلـول جامد مواد میزان

 فلفـل محلـول جامد مواد تغییرات نتایج ).7( است شده گزارش

 بسـتر هايعامل که داد نشان نگهداري مدت طی شده بنديبسته

 میزان بر درصد 1 احتمال سطح در آنها کنشبرهم و زمان ،رشد

 امـا )3 (جـدول است بوده ثرؤم ايدلمه فلفل محلول جامد مواد

 بـر يتـأثیر نگهـداري زمـان مدت با آن کنشبرهم و فیلم عامل

 دیگـر، عبارت به نداشت. ايدلمه فلفل محلول جامد مواد مقدار

 ينگهـدار مدت یط وهیم محلول جامد مواد زانیم بربستر رشد 

 ينگهـدار مدت یط آن مقدار بر بنديبسته نوع اثر اما بود ثرؤم

  ود.نب دارمعنی میوه

 ینبیشـتر کـه داد نشـان دانکـن روش بـه هامیانگین مقایسه

 رشد ايدلمه فلفل به مربوط محلول جامد مواد شاخص میانگین

 و بـوده کمپوسـت چـاي درصـد 75 حاويبستر رشد  در کرده

بسـتر رشـد  در رشـدکرده ايدلمـه فلفـل بـه متعلق آن کمترین

فـزایش درصد چاي کمپوست بوده است. معموالً بـا ا 25حاوي 
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  بندي بر مقدار اسیدیته میوه طی مدت نگهداريو نوع بستهبستر رشد اثر  .3شکل 

  

 نیـز محلـول جامـد مـواد مقـدار هـا،میـوه نگهداري زمان مدت

 بـه نشاسـته ماننـد هـاییمولکـول درشت چون یابد،می افزایش

 تبـدیل هـاریندکسـت و مـالتوز گلـوکز، ماننـد هـاییریزمولکول

 در کـه یابـدمـی کاهش نیز محصول رطوبت همچنین شوند.می

 نتـایج اما )؛6( شودمی محلول جامد مواد افزایش به منتج نهایت

 فلفـل محلـول جامـد مواد میزان در جزیی کاهش پژوهش، این

 دهد.می نشان نگهداري، مدت طی را هانمونه تمامی در ايدلمه

 جزیـی کـاهش مقدار این یکدیگر، به اعداد بودن نزدیک دلیلبه

  باشد. آزمایشگاهی خطاي دلیلبه است ممکن

  

  اسیونتیتر قابل یتهاسید

 شـده بنـديبسـته ايدلمه فلفل اسیدیته تغییرات به مربوط نتایج

 و شـرما اسـت. شـده ارایـه )3( شـکل در نگهـداري مدت طی

 ادهد کشت ايدلمه فلفل تیترقابل اسیدیته مقدار )،2014( جوشی

 را ...) و سـرکه و میـوه از (ترکیبی نیچاتبستر رشد  روي شده

 اسـیدیته گیـريانـدازه نتـایج ).31( کردند گزارش درصد 25/0

  دهد.می نشان را يبیشتر مقادیر پژوهش، این در تیتر قابل

 در آنهـا کنشبرهم و عوامل تمامی دهدمی نشان )3( جدول

 مـؤثر ايدلمـه فلفـل هاسـیدیت میزان بر درصد 99 اطمینان سطح

 فلفـل بـه مربـوط اسیدیته شاخص میانگین ینبیشتر .است بوده

 حـاوي و کمپوسـت چاي بدونبستر رشد  در رشدکرده ايدلمه

 فلفـل بـه متعلـق آن کمترین و بوده کمپوست چاي درصد 100

 چــاي درصــد 75 حــاوي رشــد بســتر در رشــدکرده ايدلمــه

 اسـیدیته شـاخص بـر نگهـداري زمان عاملتأثیر  بود. کمپوست

 شـاخص میـانگین ینبیشـتر اسـت؛ شـده دارمعنی ايدلمه فلفل

 آن کمتـرین و بوده صفر روز در ايدلمه فلفل به مربوط اسیدیته

 داشـت. تعلـق روز 45 از پـس شـده نگهداري ايدلمه فلفل به

 از اينشـانه عنـوانبـه اغلـب تیتراسـیون، قابل اسیدیته شاخص

 مقدار رسیدن، هنگام معموالً رود.می شمار به محصول رسیدگی

اسیدهاي آلی در اثر تنفس و یـا در اثـر تبـدیل شـدن بـه قنـد، 

تـوان انتظـار داشـت طـی مراحـل یابند. بنـابراین مـیکاهش می

هـا، هـاي سـوخت و سـاز سـلولرسیدگی میوه، افزایش فعالیت

). نتایج پژوهش حاضر نیـز 6باعث کاهش اسیدیته سلولی شود (

ها بـا درصد اسیدیته قابل تیتراسیون در تمامی نمونه نشان داد که

)، عامـل 3گذشت زمان کاهش یافته است. با توجه بـه جـدول (

 درصـد بـر میـزان اسـیدیته فلفـل 1نوع فیلم در سطح احتمـال 
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  میوه طی مدت نگهداري C ینبندي بر درصد ویتامو نوع بستهبستر رشد ثر ا .4شکل 

  

 پـنج از حاصـل اسـیدیته میانگین به توجه با است. مؤثر ايدلمه

 ایـن رسـیدن و )،درصـد 06/1( صـفر روز دربستر رشـد  تیمار

 فــیلم بــراي ترتیــببــه درصــد 1 و 0درصــد /736 بــه میــانگین

 تـوانمـی نگهـداري، دوره پایـان در نـانویی پلیمـر و اتـیلنپلی

 بـه نسـبت کمتري هاسیدیت تغییرات نانویی فیلم که کرد قضاوت

  است. داشته اتیلنپلی فیلم

  

  C ینویتام

 ايدلمــه فلفــل آســکوربیک اســید تغییــرات بــه مربــوط نتــایج

 شـده آورده )4( شـکل در نگهـداري مـدت طی شده بنديبسته

 فلفـل آسـکوربیک اسـید مقـدار )،2014( جوشی و شرما است.

 از (ترکیبـی نـیچـاتبستر رشـد  روي شده داده کشت ايدلمه

 گـزارش فلفـل گرم 100 بر گرممیلی 5/94 را ...) و سرکه یوه،م

 کـنشبرهم و عوامل تمامی ،)3( جدول به توجه با ).31( کردند

 مـؤثر فلفل C ویتامین میزان بر درصد 99 اطمینان سطح در آنها

 فلفـل بـه مربـوط C ویتـامین شـاخص میانگین ینبیشتر بودند.

 چــاي درصــد 25 حــاويبســتر رشــد  در رشــدکرده ايدلمــه

 کـرده رشـد ايدلمه فلفل به متعلق آن کمترین و بوده کمپوست

 علیـرغم بـود. کمپوسـت چاي درصد 100 حاويبستر رشد  در

 دارمعنـی تفـاوت عـدم بـر مبنی )7( همکاران و شبانی گزارش

 پریمیوزیک اي،دلمه فلفل C ویتامین شاخص بربستر رشد تأثیر 

 دارمعنـیتـأثیر  )32( رانهمکـا و سیمیتچیو و )28( همکاران و

 بـا کردنـد. گـزارش را محصـول C ویتامین میزان بربستر رشد 

 شـاخص بـر نگهـداري زمان عاملتأثیر  شدن دارمعنی به توجه

 C ویتـامین شـاخص میانگین ینبیشتر اي،دلمه فلفل C ویتامین

 فلفـل به آن کمترین و بوده صفر روز در ايدلمه فلفل به مربوط

 نـوع عامـل داشـت. تعلق روز 45 از پس شدهرينگهدا ايدلمه

فلفـل  C ویتـامین میـزان بـر درصد 1 احتمال سطح در نیز فیلم

حاصـل از پـنج  Cاي مؤثر بود. با توجه به میانگین ویتامین دلمه

درصـد)، و رسـیدن ایـن  73/1تیمار بستر رشـد در روز صـفر (

تیلن و اترتیب براي فیلم پلـیدرصد به 33/1و  23/1میانگین به 

توان قضاوت کـرد کـه پلیمر نانویی در پایان دوره نگهداري، می

اتـیلن کمتري نسبت به فیلم پلـی Cفیلم نانویی تغییرات ویتامین 

  داشته است.
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  طی مدت نگهداريمیوه بندي بر سفتی بافت و نوع بستهرشد  بستراثر  .5شکل 

  

  میوه بافت سفتی

 در نگهـداري مدت طی ايدلمه فلفل بافت سفتی نتایج میانگین

 بـا هـامیـوه بافت سفتی کلی، طوربه است. شده ارایه ،)5( شکل

 تـداوم دلیـلبـه نگهـداري، حـین در یافت. کاهش میوه رسیدن

تـأثیر  میـوه سـلولی دیـواره بـر کـه هاییآنزیم و رسیدن فرایند

 و شـده کـم یکدیگر به مجاور هايسلول چسبندگی گذارند،می

 بـین معکوسی رابطه ).21( شودمی نرم محصول بافت نتیجه در

 طـی ايدلمـه فلفل گاالکترونازپلی آنزیم فعالیت افزایش و بافت

یعنی با افزایش فعالیت آنریم سفتی بافت  دارد وجود آن رسیدن

  ).20( کم می شود

 ،رشـد بسـتر عوامل که شودمی معلوم ،)3( جدول اساس بر

 1 احتمـال سـطح در زمـان، دربسـتر رشـد  کـنشمبره و زمان

 کـنشبـرهم است. بوده مؤثر ايدلمه فلفل بافت سفتی بر درصد

 سـفتی بـر يتـأثیر زمـان، در فیلم دربستر رشد  و زمان، × فیلم

 فلفـل از غیـر نداشـتند. نگهـداري مدت طی ايدلمه فلفل بافت

 رشـد فلفـل کمپوست، چاي بدونبستر رشد  از حاصل ايدلمه

 چـاي مختلـف مقـادیر حـاوي رشـد بسـترهاي کلیه روي کرده

 قـرار دسته یک در و نداشته داريمعنی اختالف هم با کمپوست

 بـه مربوط اي،دلمه فلفل بافت سفتی میانگین ینبیشتر گیرند.می

 چـاي درصـد 100 حـاويبسـتر رشـد  روي کـرده رشـد فلفل

 در رشـدکرده ايدلمـه فلفـل بـه متعلـق آن کمترین و کمپوست

 ،)3( جـدول بـه توجه با است. کمپوست چاي بدونبستر رشد 

 ايدلمـه فلفل بافت سفتی شاخص بر نگهداري زمان عاملتأثیر 

 15 تـا کـه داد نشـان نیـز هامیانگین مقایسه است، شده دارمعنی

 مشـاهده بافـت سفتی در زیادي تغییرات نگهداري، از پس روز

 حـال، هـر بـه د.شـومـی تـرنـرم بافت آن از پس ولی شودنمی

 صـفر روز به مربوط اي،دلمه فلفل بافت سفتی میانگین ینبیشتر

 روز 45 از پس شدهنگهداري ايدلمه فلفل به آن کمترین و بوده

  داشت. تعلق

  

  تنفس میوه

اي طی مدت نگهداري تنفس میوه فلفل دلمهشدت  میانگین نتایج

مله گیاهـان اي از ج) نشان داده شده است. فلفل دلمه6در شکل (

 بـا کـه هاستمیوه رسیدن از اينافرازگرا است. فرازگرایی، مرحله

اسـت در حـالی کـه  همـراه سـلولی تـنفس و اتیلن تولید افزایش

 تـنفس سـرعت و اتیلن تولید در سریع افزایش نافرازگراها، بدون
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  س میوه طی مدت نگهداريتنف شدتبندي بر و نوع بستهرشد  بستراثر  .6شکل 

  

به  Co 5ها از نظر شدت تنفس در ها و سبزيشوند. میوهمی بالغ

-20( متوسـط )،5-10( کـم )،5 از (کمتـر کم خیلی گروه شش

 زیـاد شـدت بـه و )،40-60( زیـاد خیلی )،20-40( زیاد )،10

 فلفـل شـوند.مـی تقسـیم kg.h/2CO mg برحسب )60 از (بیش

 قـرار متوسـط گـروه در کـه اسـت تیمحصوال جمله از ايدلمه

 تـنفس مقـدار کـه دهـدمـی نشـان نیز )6( شکل ).17( گیردمی

  دارد. قرار گروه این در جزیی اختالف با مختلف تیمارهاي

 ادلتعـ بـر تکیـه تـازه محصـوالت براي MA با بنديبسته

 طبیعـی انفعـال و فعل با که ياگونهبه دارد بسته روند اتمسفر

 ،بنديبسته در گازها انتقال فرایند و محصول تنفس فرایند بین

 ایـن شـود. ایجـاد 2O از فقیرتـر و 2CO از تـرغنـی اتمسفري

ــاهش موجــب اتمســفر ــنفس شــدت ک ــاهش و ت ــد ک  و تولی

 مانند فیزیولوژیک تغییرات و فساد کاهش و اتیلن به حساسیت

 کاهش )،6 (شکل پژوهش این نتایج ).1( ودشمی اکسیداسیون

 MAP روش به نگهداري مدت طی ايدلمه لفلف تنفس مقدار

 از اسـتفاده در نیز )2014( همکاران و سینگ دهد.می نشان را

MAP نتیجــه )،33( ايدلمــه فلفــل مانــدگاري افــزایش بــراي 

 در تـنفس شدت معناداري طوربه بنديبسته شرایط که گرفتند

 کلیـه کـه هـدمـی نشـان ،)3( جـدول دهد.می کاهش را بسته

 شـدت بـر درصـد 1 احتمال سطح در هاآن کنشبرهم و عوامل

بسـتر  از حاصـل ايدلمه فلفل است. مؤثر ايدلمه فلفل تنفس

 نظـر از کمپوسـت چـاي درصد 100 و درصد 75 حاويرشد 

 یـک در و نداشـته داريمعنـی اخـتالف هم با تنفس، شاخص

 بسـترهاي روي کـرده رشـد ايدلمه فلفل گیرند.می قرار دسته

 جداگانه هايدسته در کمپوست چاي مقادیر گردی حاوي رشد

 فلفـل بـه مربـوط اي،دلمه فلفل تنفس شدت ینبیشتر هستند.

 چـاي درصد 100 و 75 حاويرشد  هايبستر روي کرده رشد

 روي رشـدکرده ايدلمه فلفل به متعلق آن کمترین و کمپوست

 نگهـداري، مـدت طـی بـود. کمپوسـت چاي بدونبستر رشد 

 ینبیشـتر کـه طوريبه یافت کاهش ايمهدل فلفل تنفس شدت

 کمتـرین و بوده صفر روز به مربوط ايدلمه فلفل تنفس شدت

 داشت. تعلق روز 45 از پس شده نگهداري ايدلمه فلفل به آن

 تـنفس کـاهش در مهمـی عامـل بنـدي،بسته که مفهوم این به

 فلفـل تـنفس مقدار میانگین که این به توجه با است. محصول

 فـیلم از کمتـر نـانویی فـیلم در شـده بنـديبسـته يهاايدلمه

 تـنفس کنترل در نانویی فیلم که رسدمی نظر به است، معمولی

  است. بوده مؤثربیشتر  ايدلمه فلفل
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  گیرينتیجه

 ،اهـسبزي و هامیوه برداشت از پس هايفناوري اصلی هدف دو

 کنتـرل بـا که است تولید زنجیره در افت کاهش و کیفیت حفظ

 افزایش و یافت دست مهم این به توانمی ،اتمسفر اصالح و دما

 اتمسـفر بـا بنـديبسـته شـد. سبب را محصوالت ايقفسه عمر

 و تولیــد کــاهش و تــنفس نــرخ کــاهش موجــب شــده اصــالح

 ماننـد فیزیولوژیک تغییرات و فساد کاهش و اتیلن به حساسیت

 ،محصول کیفی و کمی هايویژگی نتیجه در و هدش اکسیداسیون

 کـاهش پـژوهش ایـن نتـایج شـود.مـی تغییـر دسـتخوش کمتر

 اصـالح بـا شـده بنديبسته ايدلمه فلفل کیفی و کمی تغییرات

 بسـتر عامـل نظـر از داد. نشـان نگهـداري مدت طی را اتمسفر

 بسـترهاي روي کـرده رشـد ايدلمه فلفل مختلف صفات ،رشد
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Abstract 

Factors such as suitable substrate and packaging may increase the shelf life of greenhouse bell pepper. In this study, the 
greenhouse bell pepper plants grown in the substrates containing 0, 25, 50, 75 and 100% compost tea in hydroponic 
culture were packaged in two types of film using the modified atmosphere method. Firmness of fruit texture, total 
soluble solids, pH, titratable acidity, vitamin C, and respiration were measured immediately after harvesting and during 
storage time with three replications. Then, the data obtained from the above tests were analyzed in a completely 
randomized design with factorial arrangement (three factors: substrates containing different amounts of compost tea, 
type of packing material, and storage time). Although the results showed that characteristics of the bell peppers grown 
on the substrates containing different amounts of compost tea were significantly different (p<0.05) from the substrate 
without compost, no significant result was obtained as to which percentage of compost tea had the most impact. With 
regard to storage time, most of the tested characteristics had a decreasing trend, but still laid within the standard ranges. 
In terms of the type of film, with a slight difference, nanofilm was superior to polyethylene film. As a conclusion, the 
bell peppers grown on the substrates containing compost tea and packaged in the nanofilms with the modified 
atmosphere method had acceptable shelf lifes more than one month. 
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