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 چکیده
شذود   فساد ماده غذذایی نامیذده مذی    ،آن را کاهش دهد یبازارپسندتغییر و تبدیل در ماده غذایی که از ارزش کیفی آن بکاهد یا میزان پذیرش و  هرگونه

جذذ    گردد  جهذت می سازیو ذخیره در زمان نگهداری میوه های رسیده است که سبب رسیدن زیاد و فسادگاز اتیلن یکی از گازهای تولید شده از میوه

این مطالعه با هدف بکارگیری فیلترهای زیستی در حذذف گذاز اتذیلن بذه من ذور      پیشنهاد شده است   متفاوتی یکارهاراهاین گاز در مدت نگهداری میوه 

حذاوی   کذارآیی بسذترهای ملتلذه تهیذه شذده از تذایعات کشذاورزی کذه         انجام گرفذت  در انبار  در مدت نگهداریپس از برداشت موز افزایش عمر میوه 

هذای  و جلوگیری از فساد میوه موز نسبت به نمونهحذف گاز اتیلن  د در فیلترهای زیستی طراحی شده به من ورهای طبیعی محیطی بودنمیکروارگانیسم

هذای وذو    دهنشان داد که مقدار گاز عبوری از ستون حاوی بسترهای خذا  پیذت، خذر    ی گازیکروماتوگرافهای آزمایش  مورد ارزیابی قرار گرفتشاهد 

که بیشترین توانایی حذف گاز اتذیلن را   باشدمیاتیلن بر لیتر هوا  لیترمیلی 8228/1 معادلغنی شده، خا  برگ، کاه و کود آلی کرمی  یبستر آلسپیدار، 

مانذدگاری موزهذای    ای نیز از ن ذر مشاهدههمچنین این فیلتر بصورت   داری را نشان دادبا نمونه شاهد اختالف معنیداشته و  هاستوندر مقایسه با سایر 

دارای بیشذترین میذزان جذذ  گذاز      سذودوموناس پوتیذدا  و فیلترهای زیستی حاوی باکتری  هاز کارآیی الزم برخوردار بود های شاهدنارس نسبت به نمونه

  گرددمیدر انبار پیشنهاد  هامیوهآمده استفاده از فیلترهای زیستی جهت افزایش ماندگاری  به دست هاییافته  بر اساس باشندمیاتیلن 

 ، باکتریمیوه، ماندگاری، فیلتر زیستی کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 لیذ دالبذه  هذای تولیذدی   از میذوه  بلش زیادیسالیانه  

دوار فسذاد شذده و ایذن امذر خسذارات اقتصذادی       ملتله 

صذادرات ایذن   به همین دلیذل   ( 1) داردزیادی را به دنبال 

 در نبذوده،  پذذیر امکذان های کذم  محصوالت جز در مسافت

هذا را بذه شذدت کذاهش داده و     زمان انبارمانی میوه نتیجه

شذده  گردد  این امذر سذبب   سبب افزایش تایعات میوه می

تا عرته میوه به بذازار مصذرف فقذر در مذدت زمذان       است

زمذان مانذدگاری میذوه    بذا افذزایش   محدودی صورت گیرد  

توان نسبت به صادرات آن به بازارهای دورتر و پرسودتر می

-روش :ها شذامل های کنترل فساد میوهراه  (2) امیدوار بود

هذذا، هذذای موقذذت ماننذذد رعایذذت بهداشذذت و تمیذذزی میذذوه

د نگهدارنذذده تذذعیه، نگهذذداری در سذذرما، اسذذتفاده از مذذوا

هذای دامذم   خشذ  کذردن و روش   ،ظیتغل پاستوریزاسیون،

از  حرارت، استفاده لهیوسبهن یر استریل کردن محصوالت 

عذواملی کذه    باشذد  غیره مذی  و های قوی، تلمیرنگهدارنده

عوامذل  : شذوند عبارتنذد از  موجب فسذاد مذواد غذذایی مذی    

انجذام  های بیولوژیکی، فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی واکنش

 وهزمان نگهداری میذ  در  (3) باشندمی هامیوه شونده درون

و  هذا سبب فسذاد میذوه   توانندکدام از این عوامل می هر که

از جملذه   (4H2C) اتیلن  دنگردتولید گاز اتیلن  بدنبال آن

زا است و در آژانس باشد که سرطانبات آلی و فرار میترکی

طرنا  آلذودگی گذاز در   به عنوان ی  ماده خ ستیزریمح

یذ  هورمذون    بذه عنذوان   این مذاده   ن ر گرفته شده است

یندهای فیزیولذوژیکی گیذاه   که در فرآگیاهی شناخته شده 

ها و ظذروف نگهذداری   تجمع آن در گللانه  (1) است مؤثر

، رشد و پیری زودرس بسذیاری از  سریع رسیدنگیاه سبب 

2- استادیار، گروه دامپزشکی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسالمی، بافت، ایران 

3- استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران 
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افذزایش گذاز اتذیلن در محذیر      همچنذین  شود گیاهان می

 و مناسذب بذرای رشذد   نگهداری میوه سبب ایجذاد شذرایر   

 3سذیلیوم پنذی  ،2ایذ مونیل، 1بوتریتیسن یر  هاییقارچتکثیر 

بذه ایذن    هذای زیذادرس  شذدن میذوه   آلذوده با   گرددو    می

نیز فراهم  هامیوهشدن سایر  آلودهامکان  ها،میکروارگانیسم

های متفذاوتی را  های گوناگون حساسیتمیوه  (2) گرددمی

ها برخی از میوه دهند نشان مینسبت به گاز اتیلن از خود 

خرمالو، کیوی ، سیب، گالبی، موز، زردآلو، طالبی، هلو ن یر

 اتیلن بسیار حساس هسذتند و بذه   و مرکبات نسبت به گاز

شدگی، وروکیدگی پوسذت، تغییذر   سرعت آثاری ن یر شل

رنگ و به هم خوردن نسبت قند به اسذید میذوه را از خذود    

گذاز  حذذف  نگهذداری میذوه    در زمذان   (8) دهندنشان می

اتیلن در افزایش کیفیت تجاری آنها تروری است  یکذی از  

با اسذتفاده  آن وژیکی بیول اتیلن تجزیهگاز حذف  هایروش

 این فیلترهذا انواع ملتلفی از   باشدمی فیلترهای زیستیاز 

ورمذی   سنگ نارس و کذربن فعذال و  زغال وجود دارد مانند

کمپوست دارای پتانسذیل زیذادی   که ورمی     و  1کمپوست

از  ،فیلتذر زیسذتی  در تکنیذ     باشذد یمتیلن جهت حذف ا

 زای غیر بیماریهاکرو یمپتانسیل حذف گاز اتیلن توسر 

اتیلن از لحاظ اقتصادی بذه   فیلتر زیستی  گرددمیاستفاده 

هذذای فیزیکذذی و شذذیمیایی از قبیذذل    تذذر از روشصذذرفه

فیلتر استفاده از  و باشدمی رهیو غاکسیداسیون کاتالیزوری 

زمان کم و هم هزینه کم و راندمان باال به همراه هم زیستی

با توجه بذه اثذرات زیانبذار گذاز اتذیلن و        (8) خواهد داشت

 حذذف  هدف از این پژوهشهای اقتصادی، افزایش خسارت

هذای  توسذر فیلتذر   هذا ناشذی از رسذیدگی میذوه    اتیلن گاز

زمذذان مذذدت بذذه من ذذور افذذزایش    باکتریذذایی زیسذذتی

  بوده استموز  میوه سازیذخیره

 هامواد و روش

 فیلتذر زیسذتی  برای انجام این پذژوهش تجربذی ابتذدا      

 یکسذذری من ذذورته شذذد  بذذدینطراحذذی و سذذاخ موردنیذذاز

و قطر داخلی  مترسانتی 22به طول  2ایاستوانه هایستون

                                                           
1 Botryotinia 
2 Monilinia 
3 Penicillium 
4 Vermicompost 
5 Column 

بذا   8اتیلنورودی و خروجی گاز و سپس  تهیه مترسانتی 2

هذا  بذرای ایذن سذتون    2ملصذو  هذوا   هایشیر استفاده از

بکذذارگیری فلذذومتر بذذرای تن ذذیم حجذذم طراحذذی گردیذذد  

انجام گرفذت   خروجی مشلص اتیلن در شیرهای ورودی و

بذذه شذذرل ذیذذل بذذرای کذذاربرد در    مذذوردن ربسذذترهای و 

قذرار گرفذت:    استفاده موردطراحی شده  یستیزفیلترهای 

 ،11خذا  بذرگ   ،11لجن فعال ،9کرمی کود آلی ،8پیتخا  

  (1)شکل  11یآلکود  ،13یآلبستر کشت  ،12کاه

 
فیلترهای زیستی طراحی شده با بسترهای  -1شکل 

 ملتله

بکذارگیری در  بذرای   مذوردن ر ارتفاع بسذترهای  و نوع   

گرفتذه  در ن ذر   تصذادفی بصذورت   (فیلتر زیستی) هاستون

برای حذف  زیستیفیلترهای بسترهای ریلته شده در   شد

-گاز اتیلن بذه سذتون  گردید  سپس اداپته  یا کاهش اتیلن

تزریذذو و  هذذای در ن ذذر گرفتذذه شذذده بذذا دبذذی مشذذلص  

یذا بذا    12هذای ملصذو   با سذرنگ خروجی گاز  آوریجمع

خروجذذی  اتذذیلنگذذاز  صذذورت گرفذذت  ظذذروف نفوذناپذذذیر

 نذالیز آ ی گذازی کروماتوگراف دستگاهشده توسر  آوریجمع

گاز اتیلن به صورت با نمونه شاهد  گاز حذفدرصد گردید  

 بهترین ویدمان بستر برای حذذف اتذیلن  مقایسه و  خالص

                                                           
6 In let-Out let 
7 Fitting 
8 Peat 
9 Vermicompost 
10 Activated sludge 
11 Humus 
12 Straw 
13 Super organic media 
14 Compost 
15 Gas tight 
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 مذذدهذای کارآ هذای غالذب از فیلتذر   بذاکتری پیشذنهاد شذد    

برای ارزیابی توانذایی    (8و  2) گردید ییو شناساجداسازی 

در حذذف   کارآمذد بسترهای بکذار گرفتذه شذده در سذتون     

روف پالستیکی ملصو  نگهداری میوه ظزیستی اتیلن از 

استفاده شد که در  نداشتندکه قابلیت ورود و خروج گاز را 

اسذتفاده و در   سبزرنگاز موزهای کوو  نارس  زمینهاین 

 2تیمذار و   1موز نارس قذرار داده شذد کذه در     3هر ظرف 

تکرار مورد ارزیابی واقع شد  کلیذه بسذترهای بکذار گرفتذه     

هذای خذالی ملصذو     تی در کیسهشده در فیلترهای زیس

انده بای( قرار گرفته و در  باالی ظروف وسذ )وای کیسه

 31روز در دمذای   2های مورد و شاهد به مذدت  شده نمونه

در انکوباتور نگهذداری شذدند و سذپس از     گرادیسانتدرجه 

در  )وشمی( مورد ارزیابی قرار گرفتند  1لحاظ ارگانولپتی 

ستون دارای توانذایی بیشذتر    بسترهای بکار گرفته شده در

در حذف زیستی اتیلن به من ور ارزیابی جرم غالب پس از 

مللوط کردن کامل بسترها در تیمارها و تکرارهای متعذدد  

ی  گرم نمونه برداشته شد و سپس هر کدام از  هر کداماز 

گرم از نمونذه کذل    11مللوط شدند و برای  کامالًها نمونه

برابذر صذورت    11بصذورت   1/1ر سازی متوالی با رینگرقت

از هر رقت روی  لیترمیلی 2/1ادامه یافت   11-8و تا  گرفت

برده و کشت سطحی بذا   2گارمحیر تریپتی  سوی آ سطح

هذا  ی انجام شد و کلیه پلیتاشهیش کنندهپلشاستفاده از 

سذذاعت  22بذذه مذذدت  گذذرادسذذانتیدرجذذه  31در دمذذای 

بذذر اسذذاس  هذذای غالذذبگذذذاری شذذدند و کلنذذیگرملانذذه

خصوصیات مورفولوژی شناسذایی و تعیذین هویذت شذدند      

من ور بعد از اطمینذان از خذالص بذودن کلنذی از آن     بدین

بیوشذذیمیایی  هذذایتسذذتگذذرم انجذذام شذذد و  آمیذذزیرنذذگ

سذذیمون  تلمیذذر قنذذدها، هذذایماننذذد محذذیرتشلیصذذی 

جهذت  الز او کات دازیاکس ،هیدرولیز اوره ،حرکت ،3سیترات

 انجام شد  مؤثرشناسایی باکتری 

 هایافته

پس  1 تا 1های آنالیز گازهای عبور داده شده از ستون  

داده  نمذایش  8تذا   3 به ترتیب در نمودارهای آوریجمعاز 

                                                           
1 Organoleptic 
2 Tryptic soy agar  
3 Simmons Citrate 

دهذد   منحنی استاندارد را نشذان مذی   2 شکل ؛ وشده است

بیشترین جذ  گذاز اتذیلن در   دهند که نمودارها نشان می

صذورت   2و سپس بذا اخذتالف در سذتون     1ستون شماره 

گرفته است  با استفاده از این نتایج، از بستر بکذار رفتذه در   

جهت جذذ  گازهذای اتذیلن تولیذد شذده       1ستون شماره 

یذ    پذس از  توسر میوه در شرایر نگهداری استفاده شد 

د مورد مطالعذه  های مورد و شاهگروه گذاریگرملانه هفته

موزهذذای گذذروه مذذورد هنذذوز سذذالم و سذذبز  قذذرار گرفتنذذد 

زرد  کامالًموزهای گروه شاهد  کهیدرصورتبودند  ماندهیباق

هذای  و شروع به پالسیدگی و فساد نموده بودنذد  در گذروه  

 ( 2)شکل  تکرار نیز وتعیت مشابه وجود داشت

 
 ی گروه مورد و شاهدهامیوهمقایسه  -2 شکل

ار گرفته شذده  جداسازی باکتری از بسترهای بکسپس   

رت گرفذت و  در گذروه مذورد صذو   به جهت جذ  گاز اتیلن 

سذازی و انجذام   سذازی و خذالص  پس از انجام مراحل غنذی 

 سذودوموناس  هذا، بذاکتری  جدایذه بیوشذیمیایی   هذای تست

بیوشذیمیایی انجذام    یهاتستنتایج   شناسایی شد 1پوتیدا

شده در مورد این باکتری نشان داد کذه بذاکتری قذادر بذه     

 تلمیر قندهای گلوکز، الکتوز و ساکارز نبذوده و همچنذین  

کاتذذاالز و  سذذیمون سذذیترات، حرکذذت،  هذذایتسذذتدارای 

تصویر میکروسذکوپی    باشدمیاکسیداز مثبت و اوره منفی 

 یهذا لیباسذ بصذورت   پیوباکتری در بررسی میکروسکاین 

و بر روی محیر کشذت بذالد آگذار دارای     گرم منفی کوتاه

مشذاهده   آلفذا( نذاقص ) ملاطی همراه با همولیز  یهایکلن

 گردید 

                                                           
4 Pseudomonas putida 
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  2 شمارهمربوط به نمونه  GCکروماتوگرام دستگاه  -1ل شک

 اتیلن بر لیتر هوا( لیتریلیم 82211/1)غل ت گاز عبوری از ستون شماره دو 

شکل 3- کروماتوگرام دستگاه GC مربوط به نمونه شماره 1 

 )غل ت گاز عبوری از ستون شماره ی  1/18212 میلیلیتر اتیلن بر لیتر هوا( 
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شکل 2- کروماتوگرام دستگاه GC مربوط به نمونه شماره 3  

)غل ت گاز عبوری از ستون شماره سه 2/11993 میلیلیتر اتیلن بر لیتر هوا( 

شکل 8- کروماتوگرام دستگاه GC مربوط به ستون دارای بهترین راندمان در جذ  اتیلن  

)غل ت گاز عبوری از ستون شماره وهار 1/8228 میلیلیتر اتیلن بر لیتر هوا( 
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 منحنی استاندارد با نمایش کمترین تریب خطا با توجه به تریب همبستگی -2 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

کذه   باشذد مذی  1زیسذت پذاالیی   ،لترهذا یوفیاساس کار ب  

توسذر   یطذ یمح یهذا نذده یآال هیذ تجز ایذ موجب حذذف و  

 یدارا یستیز یلترهایهروند ف  گرددمی هامیکروارگانیسم

  یذ نامیو د یسذت یز یولذوژ یساده هستند، امذا ب  یساختار

 لترهذا یف نیذ سذاختار ا   تو متنوع اسذ  دهیچیها پدرون آن

 یرونذ یب ریدر برابذر شذرا   موجودات زیراست که  ایگونهبه

کنترل شده انجذام   یطیها در محمحاف ت شده و رشد آن

 ،یاتیذ کارخانجذات لبن  یبذرا  یسذت یز یلترهذا یف  گذردد یم

 یادیذ کذاربرد ز  یشذهر  یهذا و فاتذال   یدام یهاوردهآفر

 یهذا با حجم کم تا حجذم  ویتطب قابلیت هاروش نیدارد  ا

بذا توجذه بذه      (9) باشذد یرا دارا مذ  هیاز مواد اول ادیز اریبس

نتایج حاصله، این پژوهش توانست ی  بستر مناسب حاوی 

میکروارگانیسم شناخته شده با توانایی جذ  گاز اتیلن بذه  

ها را طراحذی و پیشذنهاد نمایذد  بذا     جهت حفاظت از میوه

هذا در دوران انبذار   جذ  گاز اتیلن توسر این بسذتر میذوه  

از گزند گاز اتذیلن کذه   شدن تا زمان ارسال به بازار مصرف 

سبب رسیده شدن بیش از حذد میذوه و از بذین رفذتن آن     

هذای ملتلذه بذرای    شود جلوگیری خواهذد شذد  روش  می

-اما مزیت  (11) ها در این شرایر وجود داردحفاظت میوه

های روش پیشنهادی در این تحقیو در مقایسذه بذا سذایر    

                                                           
1 Bioremediation 

جذود در  اسذتفاده از مذواد مو   اوالًها در این است کذه  روش

جهذت   طبیعت بدون افزودن هیچگونه ترکیبات شذیمیایی 

در  اسذت   پذذیر امکذان هذا  جذ  گاز اتیلن و نگهداری میوه

قت این فیلتر بصورت سبز و طبیعی عمل خواهد کذرد  یحق

و خطرات افزوده شدن مواد شیمیایی افزودنی به محصذول  

و ترکیبذات   استفاده موردبستر   همچنین را نلواهد داشت

پس از مصرف به طبیعت  یراحتبهطبیعی بوده و  کامالًآن 

گردنذذد و هیچگونذذه آلذذودگی زیسذذتی و پسذذماند    برمذذی

 را به دنبال نذدارد ایذن در حذالی    ستیزریمح کنندهآلوده

اکنذذون در هذذای نگهذذداری کذذه هذذمسذذت کذذه اغلذذب روشا

بذا آلذودگی    تذومم خصو  مواد غذایی کاربرد دارنذد اغلذب   

نگهذداری شذده    ییغذذا ف مواد شدید محیطی پس از مصر

ها و قوطی کنسرو، کارتنتوان به که میتوسر آنها هستند 

در تولیذد    (11)    اشذاره کذرد   های نگهداری میوه و جعبه

ها و در زمان مصرف آنها هیچگونه صذرف انذرژی   این بستر

به نسبت  یانکاررقابلیغصورت نلواهد گرفت و لذا برتری 

 کردن، حذرارت دادن و غیذره دارنذد    هایی مانند فریز روش

بومی بودن ایذن محصذول بسذیار حذامز اهمیذت اسذت  در       

شرایطی که کشور در مسیر خودکفایی در تولید محصوالت 

کشاورزی است باید تمهیداتی برای حفظ و نگهذداری ایذن   

محصوالت اندیشذیده شذود کذه از فنذاوری بذومی و بذدون       

تواند تا حدی میوابستگی برخوردار باشند که این پژوهش 

بذار در  ایذن پذژوهش بذرای اولذین     این نیاز را برآورده سازد 
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ایران اسذتفاده از ونذین بسذترهایی بذا توانذایی مناسذب و       

  در سذذایر دیذذنمایمذذمیکروارگانیسذذم مشذذلص را معرفذذی 

در  مذثالً  های مشابهی صورت گرفته اسذت کشورها پژوهش

طراحی شد که بذا اتذافه کذردن     یستیزفیلتر  1991سال 

هذا باعذ    ها به محیر نگهداری هیدروکربنمیکروارگانیسم

 در پذژوهش مذذکور از فذیلم ثابذت      شذود حذف اتیلن مذی 

Bioscrubbers برخذذذی از ایذذذن   (12) اسذذذتفاده شذذذد

فیلتذر  ها اثبات کردند که با توجه بذه تعامذل بذین    پژوهش

پویذذا را  فیلتذذر زیسذذتیتذذوان یذذ  و آالینذذده مذذی زیسذذتی

برخذی از محققذین    1992در سذال    (13) کرد یسازهیشب

ایذن   آنهذا  درصد شدند  99موفو به حذف اتیلن با راندمان 

  (11) انجذام دادنذد   Perlite_Basedکار را با استفاده از 

پیشذذنهاد حذذذف اتذذیلن را بذذا اسذذتفاده از   1998در سذذال 

GAC  )درصد مطذرل   11راندمان  و با)گرانول کربن فعال

 فیلترهذای زیسذتی  انذواع ملتلذه    1998در سال   (9) شد

سذنگ نذارس خذا ، کذربن     برای از بین بردن اتیلن )زغال

 EBRT1 فعال( مورد بررسی قرار گرفذت و بذا اسذتفاده از   

( در مذدت  4H2C) دکنندهیاکسهای توسر میکروارگانیسم

 ppm 11/1از بذذه کمتذذر   یورود ppm112دقیقذذه از  9

پژوهشذگران موفذو بذه     2118در سال   (12) کاهش یافت

 ،درصد شدند  در این آزمذایش  111حذف اتیلن با راندمان 

و ( 18) اسذتفاده شذد   Activated Carbon Mediaاز 

Perlit Media، 3NHپیشنهاد استفاده از  2111در سال 

Loading   (12) گردیدجهت حذف اتیلن مطرل  

مشذلص  های بدست آمذده در تحقیذو حاتذر    از یافته  

 تذا  1 هایستون از شده داده عبور یگازها زیآنالکه  گردید

 سپسذ  و 1 شماره ستون دررا  لنیات گاز جذ  نیشتریب 1

 از ج،ینتذا  نیا از استفاده با  اندداشته 2 ستون در اختالف با

 یگازهذا  جذذ   جهذت  1 شماره ستون در رفته بکار بستر

پیشذنهاد   ینگهدار ریشرا در وهیم توسر شده دیتول لنیات

-مزیت پژوهش حاتر نسبت به تمذامی پذژوهش   گردد می

های مذکور در این اسذت کذه در آن از بسذتری طبیعذی و     

 قذبالً همانگونه کذه   ودر دسترس استفاده شده است  کامالً

بذومی در دسذترس    کذامالً راحتذی  ه ذکر شد ایذن بسذتر بذ   

میوه خواهد بود  با توجذه بذه اینکذه امکذان      دکنندگانیتول

سایر گازها و عوامل بر روند رسیده شدن بیش از  یاثرگذار

                                                           
1 Empty Bed Residence Time 

عذالوه بذر    مطالعذه، حد و فساد میوه وجود داشذت در ایذن   

ایذن بسذتر در    ،ارزیابی میزان توانایی بسذتر مذورد مطالعذه   

 مذذوردمعمذذولی میذذوه نیذذز  یبنذذدبسذذتهشذذرایر طبیعذذی و 

نشان داد کذه توانذایی نسذبی حفذظ     قرار گرفت و  سنجش

را دارد  همچنذین بذا    یبندبستهها از فساد در شرایر میوه

را در  اتذیلن توجه به اینکه بستری که بیشترین جذ  گذاز  

هذم   یبنذد بسذته های طراحی شده داشت در شرایر ستون

آورد لذذا   به وجودتوانست شرایر بهتری در نگهداری میوه 

در فساد میوه در نتایج این پژوهش نیز بارز  اتیلنتأثیر گاز 

هذای حاصذله، اسذتفاده از بیذوفیلتر     با توجه به یافتذه است  

سازی میذوه  در ذخیره سودوموناس پوتیداطبیعی با کاربرد 

    گردد پیشنهاد می

 سپاسگزاری

 یقذذذاتیتحق شذذذگاهیکارکنذذذان آزما از سذذذندگانینو  

کرمان  واحد یاسالم آزادو دانشگاه آزما غذا  یولوژیکروبیم

  کنندیم و تشکر ریتقد مانهیصم یهمکار لیبه دل

 حمایت مالی

نامذه کارشناسذی ارشذد    تحقیو حاتر برگرفته از پایذان  

رشته میکروبیولوژی بوده و از طرف دانشذگاه آزاد اسذالمی   

 واحد کرمان مورد حمایت مالی قرار گرفته است 
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Abstract 
Any change in food that reduces its quality value or reduces its popularity and marketing is called food spoilage. 

Ethylene gas is one of the gases produced from ripe fruits that causes high ripening and spoilage of the fruit 

during storage. Solutions have been suggested to absorb this gas during fruit storage. The aim of this study was 

to apply bio-filters to remove ethylene gas to increase the life of banana fruit after harvest during storage. 

Various samples prepared from agricultural wastes containing natural environmental microorganisms were 

evaluated in biological filters designed to remove ethylene gas and prevent spoilage of banana fruit compared to 

control samples. The gas chromatograph showed that the amount of gas passing through column 4, which 

contained peat soil substrates, poplar wood chips, enriched organic substrate, leaf soil, straw and creamy organic 

fertilizer was equal to 0.6528 ml of ethylene per liter of air. It had the highest ability to remove ethylene gas 

compared to other columns and showed a significant difference with the control sample. In addition, this filter 

was observationally effective in terms of shelf life of immature bananas compared to control samples, and 

biological filters containing Pseudomonas putida have the highest amount of ethylene gas absorption. Based on 

the findings, the use of biological filters is recommended to increase the shelf life of fruits in storage  
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