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اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره شناسایی ترکیبات شیمیایی و 

  عامل لگه موجی در میوه گوجه فرنگی چتریان بر 

 3مولودزادهرویا ، 3فاطمه قوردویی ،* 2کیامهدویحسن ، 1عبداله احمدپور

 .، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیهترویج و آموزش کشاورزی پایدار گروهاستادیار  1
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 عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیهدانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش  3
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 چکیده        

های جدی برای ترین بیمارگرهای گوجه فرنگی بوده که از تهدیداز مهم Alternaria alternataموجی با عامل بیماری لکه

(، شوید Foeniculum vulgareرازیانه ) گیاه دارویی سه بذر در مطالعه حاضر روداین محصول در ایران به شمار می

(Anethum graveolens( و زنیان )Trachyspermum copticum )انیاز خانواده چتر (Apiaceae) تهیه و 

استخراج گردید. با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی کلونجر دستگاه به روش تقطیر با آب به وسیله اسانس گیاهان 

 با های گوجه فرنگیهای استخراج شده روی میزان پوسیدگی میوهها مشخص گردید. اثر ضد قارچی اسانسترکیبات اسانس

ها از میزان پوسیدگی در سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس ppm 2000و  1000های غلظت

دارد. نداری وجود ها در گیاهان مختلف تفاوت معنیبازداری اسانس شود و بین درصدهای گوجه فرنگی جلوگیری میمیوه

های گوجه فرنگی بیشترین تاثیر را داشت. در میزان بازداری از پوسیدگی میوه ppm 2000در غلظت  رازیانه اسانس گیاه

 استفاده هاقارچکش والسیونفرم در ماده مؤثره به عنوان گیاهان، این اسانس در موجود مؤثر ترکیبات سازیخالص با توانمی

 .باشند شیمیایی سموم از استفاده در مناسبی جایگزین و کرد

  ، بیمارگر گوجه فرنگی، گیاه داروییچتریان، خانواده  Alternaria alternata واژگان کلیدی:
 

 مقدمه

، حمل و  ، بسته بندی، انبارداری بندی، درجه  های برداشتهایی هستند که در دوره، بیماری های پس از برداشت گیاهانبیماری

آیند و حتی در درجه حرارت معمولی اتاق و یا یخچال و در واقع تا زمان  نقل محصول به بازار و نهایتا مصرف کننده به وجود می

مساعد  های گیاهیآورده (. تمامی انواع فرAgrios, 2005)  مصرف و خورده شدن محصول به رشد و توسعه خود ادامه می دهند 

های پس از برداشت هستند ولی به طور کلی هر اندازه که سطح خارجی محصول تردتر و آبدارتر و میزان آب کل برای بیماری

ها و ها و باکتری هاست. میوه، جراحت و الودگی به وسیله قارچ تر و مستعدتر به زخممحصول بیشتر باشد به همان میزان حساس

های نسبی باال نیز ، برای جلوگیری از چروکیدگی در رطوبت های خود دارندادیر زیادی آب درون بافتآنکه مق ها عالوه بر سبزی

های (. بیماریAgrios, 2005کند )ها فراهم میامر زمینه بسیار مناسبی را جهت حمله میکروارگانیسمشوند که این نگهداری می

ها عامل بسیار مهم تری ها، قارچشوند و در میوهباکتریایی ایجاد می های قارچی ومیکروارگانیسم پس از برداشت عمدتا توسط

از مهمترین عوامل میکروبی محدود  Penicillium و Alternaria ،Aspergillus، Rhizopusهای های جنسهستند و برخی گونه

بیماری در مزارع با استفاده از  (. کنترلAbdolmaleki et al., 2010) باشند کننده طول عمر پس از برداشت گوجه فرنگی می

گیرد. اما در اکثر موارد به هایی مثل کلروتالونیل، ایپرودیون و مانکوزب صورت می کشسمپاشی با قارچ روشهای مختلف از جمله
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 های سموم، ایجاد سمیت برای انسان، ایجاد نژادهای مقاوم و در برخی موارد هزینه هایعلت مشکالت زیست محیطی بازمانده

های ثانویه برخی متابولیت دهدمیتحقیقات نشان (. Agrios, 2005) بسیار باال، مصرف این گونه ترکیبات با محدودیت مواجه است 

گیاهان دارویی در جلوگیری از رشد قارچ ها مؤثر بوده و جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی هستند. اغلب مطالعات صورت 

های خاکزاد انجام شده است و تحقیقات های سیب، مرکبات، توت فرنگی و بیماریدارویی روی میوهگرفته از تاثیر اسانس گیاهان 

، 1393، کشاورز و همکاران 1391بهداد  و آقاباباگلیمعدودی روی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی در ایران صورت گرفته است )

 20-60ای بوده که شامل حدوداً ها مخلوط طبیعی بسیار پیچیدهاسانس (.Plotto et al., 2003، 1395مقدم  سیدی و رضوانی

( در مقایسه با 20-70های نسبتاً باال )%آنها با دو یا سه ترکیب اصلی در غلظت باشند.ترکیب در غلظت های کامالً متفاوت می

شوند. به طور کلــی ایـن اجـزای اصلــی، خـواص بیولـوژیکی اجزای دیگری که در مقادیر ناچیز موجود هستند، توصیف می

ها و اجـزای آرومـاتیک دیگـر  Terpenoidها و  Terpeneگروه اصلی از  (.Bakkali et al., 2008کنند )هـا را تعیین مـیاسـانس

اغلب مطالعات . (El-Mohamedy, 2017) شونددار( تشکیل شده که همگی با وزن مولکولی کم، توصیف می)چربی Aliphaticو 

شده است و  های خاکزاد انجامهای سیب، مرکبات، توت فرنگی و بیماریصورت گرفته از تاثیر اسانس گیاهان دارویی روی بیماری

تحقیقات معدودی روی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی در ایران صورت گرفته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات ضد 

، عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی Alternaria alternataهای برخی گیاهان دارویی از تیره نعناع بر علیه قارچ قارچی اسانس

 انجام گردید.
 

 هاشمواد و رو

 و تهیه اسانس: آوری گیاهان داروییجمع

 Trachyspermum( و زنیان )Anethum graveolens(، شوید )Foeniculum vulgareرازیانه ) گیاه دارویی سه بذر

copticum )انیاز خانواده چتر (Apiaceae )از کلکسیون گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی شهید  1396-1395 هایسال یدر ط

 ابیآس لهیبه وس بذور آفتاب، میدور از تابش نور مستق شگاهیآزما طی. پس از خشک کردن در شراندشد یجمع آور میاندوآبباکری 

های به دست آمده در شد. اسانسانجام  به وسیله دستگاه کلونجرآب و روش تقطیر با طریق استخراج اسانس از  خرد شد و 

 داری شدند.های زیست سنجی در یخچال نگهزمان آنالیزها و آزموندرجه سلسیوس تا  4های تیره در دمای شیشه

 :های گوجه فرنگیها روی بازداری از پوسیدگی میوهتاثیر اسانس

دقیقه شستشو داده  10های یک دست، سالم و تازه گوجه فرنگی، آنها زیر جریان مالیم شیر آب به مدت ی میوهپس از تهیه    

 1هایی به قطر ها زخماستفاده از محلول هیپوکلرید سدیم نیم درصد ضدعفونی شدند. روی میوهشد و پس از خشک شدن با 

لیتر با استفاده از الم هماسیتومتر اسپور در هر میلی 106متر ایجاد گردید. سوسپانسیون اسپور با غلظت میلی 2متر و عمق میلی

های مختلف میکرولیتر از اسانس 25تلقیح شد. بعد از گذشت یک ساعت  هالیتر از سوسپانسیون اسپور به زخممیلی 25تهیه شد و 

های شاهد و آلوده نیز به ترتیب با آب مقطر استریل و ها تزریق شدند. میوهبه زخم ppm 2000و  1000های گیاهی با غلظت

گرفته شد. تیمارها در اتاق کشت در  (. برای هر تیمار سه تکرار در نظر1386سوسپانسیون قارچ تلقیح شدند )پیغامی و همکاران، 

گیری شد روز، قطر لکه بیماری اندازه 10داری شدند. پس از گذشت درصد نگه 80درجه سلسیوس و رطوبت نسبی باالی  24دمای 

 محاسبه شد. Abbott (1925) فرمولو درصد بازدارندگی از قطر لکه بیماری مطابق 

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=146900
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=43485
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 ها:اسانس ترکیب شناسایی و آنالیز

( مورد GC-MS) یجرم یسنج فیهمراه با ط یگاز کروماتوگرافیمختلف با دستگاه  یاهیگ هایبدست آمده از گونه هایاسانس    

درصد هر  نییو تع هااسانس هایبیکامل ترک یجداساز یستون برا یمناسب حرارت یزریبرنامه افتنیقرار گرفت. پس از  ییشناسا

 .گردید نییتع هابیترک یجرم فیشد و ط قیتزر GC-MSاسانس به دستگاه  تریکرولیم 10ی اهیاز هر گونه گ ب،یترک

 :هاآماری داده تحلیل و تجزیه

های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی طراحی و اجرا گردید. دادهاین آزمایش به    

ها و مقایسه میانگین %5در سطح احتمال  ANOVAها با استفاده از قرار گرفته و آنالیز واریانس داده SAS 9.1آماری با نرم افزار 

 .ای دانکن محاسبه شدبا آزمون چند دامنه
 

 نتایج و بحث

زنیان ( و Anethum graveolens(، شوید )Foeniculum vulgareرازیانه ) گیاه دارویی سه بذر در مطالعه حاضر اسانس

(Trachyspermum copticum )انیاز خانواده چتر (Apiaceae با استفاده از کلونجر استخراج شد و نوع ترکیبات و درصد آنها )

-سپس، اثر ضد قارچی اسانس قرار گرفت. یی( مورد شناساGC-MS) یجرم یسنج فیهمراه با ط یگاز کروماتوگرافیبا دستگاه 

جه فرنگی های گوروی میوهبه روش اختالط عصاره بر  Alternaria alternataی قارچ های گیاهان مذکور استخراج شده رو

 بررسی شد.

 تاثیر اسانس بر بازداری از رشد قارچ در میوه گوجه فرنگی.

نتایج حاصل از تجزیه  بررسی شد. بر روی میوه Alternaria alternataهای استخراج شده روی قارچ اثر ضد قارچی اسانس

%  5اثر ساده غلظت اسانس در سطح  لیدار ومعنیبر بازداری از پوسیدگی میوه غیر ( نشان داد، اثر ساده اسانس 1واریانس)جدول 

درصد اثرات ضد قارچی خود را  12/24با  1000ppmدرصد و غلظت  17/37با  ppm 2000معنی دار نشان داد بطوریکه غلظت 

  معنی داری نشان داد.% 5ابل اسانس و غلظت در سطع ثرات متقا نشان دادند.

 

های با استفاده از غلظت Alternaria alternataهای گوجه فرنگی ناشی از قارچ تجزیه واریانس درصد بازداری از پوسیدگی میوه -1 جدول

 مختلف اسانس گیاهان دارویی برخی از گیاهان دارویی تیره چتریان.

 
 )S.O.V )تغییراتمنابع   (D.F. درجه آزادی)   )M.S میانگین مربعات)   ّF (محاسبه شدهFs) 

247/71 2 اسانس   ns77/0 

321/762 1 غلظت   *20/8  

395/98 2 اسانس * غلظت   *06/1  

96/92 12 خطای آزمایش   - 

ns  5دار در سطح تفاوت معنی به ترتیب عدم معنی داری و *و.% 

 

به اثرات متقابل نشان داد که بیشترین تاثیر ضد قارچی را در بین سه گیاه دارویی تیره چتریان بررسی مقایسات میانگین مربوط 

  (1از خود نشان داد.)شکل  2000ppmدرصد و با غلظت  9/41مورد استفاده در این آزمایش،گیاه دارویی رازیانه با 

 



 1397آبان ماه  – اهی نوین رد کشاورزی و منابع طبیعیاولین همایش ملی ایده                          

The first national conference on novel ideas in agriculture and natural resources (November, 2018)  

132 

 

 

   

 
 

های استفاده از غلظت با Alternaria alternataهای گوجه فرنگی ناشی از قارچ درصد بازداری از پوسیدگی میوهمقایسه میانگین  -1شکل 

 مختلف سه اسانس گیاه دارویی تیره چتریان 

 ها و درصد آنها در گیاهان مورد مطالعه نوع ترکیبات اسانس

آنالیز   (GC-MS) یجرم یسنج فیهمراه با ط یگاز کروماتوگرافیدستگاه با استفاده از های مورد استفاده در تحقیق حاضر اسانس

 56/7%( و دیالپیول ) 99/34%(، کارون ) 58/44%(، لیمونن ) 49/4فالندرن ) -ال) شویداسانس گیاه و  ترکیبات و درصد آن در 

ن %(، گاما ترپین 03/25سیمن ) -پارا ) زنیانو  (%( 30/4%( و استراگول ) 24/79%(، ترانس انتول ) 97/11فنچون ) )رازیانه%(، 

 (.4تا  2های شناسایی شدند )جدول انیاز خانواده چتر( %(  99/53%( و تیمول ) 93/14)

 
 نوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس رازیانه -3جدول                       شویدنوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس  -2دول ج  
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ترکیبات شناسایی شده   RI RT درصد ترکیبات 

Alpha.-thujene 929 12/5  05/0  

Alpha.-pinene 934 28/5  52/0  

Beta.-myrcene 990 38/6  24/0  

L-Phellandrene   1005 7/6  49/4  

Para-cymene 1025 14/7  29/3  

Limonene 1030 24/7  58/44  

Para-Cymenene 1090 6/8  32/0  

Trans-dihydrocarvone 1207 30/11  51/2  

Carvone 1249 27/12  99/34  

Trans-anethole 1287 12/13  44/0  

Estragole 1522 16/18  08/0  

Dillapiole 1626 19/20  56/7  

Ethyl tetradecanoate 1800 74/23  06/0  

 

 درصد ترکیبات RI RT ترکیبات شناسایی شده

Alpha.-pinene 934 28/5  49/0  

Beta.-myrcene 990 38/6  36/0  

L-Phellandrene 1005 69/6  30/0  

Para-cymene 1025 14/7  22/0  

Limonene 1030 24/7  55/1  

Gamma.-terpinene 1060 91/7  38/0  

Fenchone 1091 62/8  97/11  

Camphor 1148 92/9  35/0  

Estragole 1200 14/11  30/4  

Trans-anethole 1293 27/13  24/79  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23qD_2sPaAhUJb1AKHc3IB5wQFghAMAg&url=https%3A%2F%2Fpubchem.ncbi.nlm.nih.gov%2Fcompound%2FEstragole&usg=AOvVaw2j6-XbW1zq8ZWFR5hfr87C
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RI* (Retention Index و )RT (Retention Timeبه ترتیب شاخص بازداری و زمان بازداری می ).باشند 

 

 انیزننوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس  -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RI* (Retention Index و )RT (Retention Timeبه ترتیب شاخص بازداری و زمان بازداری می ).باشند 

 

های سیب، همان طوری که قبال نیز بیان شد، اغلب مطالعات صورت گرفته از تاثیر اسانس گیاهان دارویی روی میوه

های خاکزاد انجام شده است و تحقیقات معدودی روی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی در بیماری مرکبات، توت فرنگی، انگور و

 ,.Plotto et al، 1395، سیدی و رضوانی مقدم 1393، کشاورز و همکاران 1391بهداد  و آقاباباگلیایران صورت گرفته است )

نشان دادند که اسانس  A. alternataهای چند گیاه دارویی از ایران علیه بیماری های ضد قارچی اسانس(. آزمایش فعالیت2003

 Hadizadeh et)بود  ن بین، اثر گزنه در کنترل بیماری بیشترهر دو گیاه گزنه و آویشن باعث کنترل این بیماری شدند که در ای

al., 2009)( و آقاباباگلی. اسانس زنیان تاثیر قابل توجهی در کنترل قارچ نسبت به اسانس گیاهان مرزه و آویشن گزارش شده است 

به   800ppmمرزه، مرزنگوش و دارچین در غلظت  اناسانس گیاه( نیز نتیجه گرفتند که 1393(. کشاورز و همکاران )1391بهداد 

ان داد که اسانس گیاه دارچین حاوی ماده طور کامل از رشد کلنی قارچ جلوگیری نموده است. نتایج حاصل از این بررسی نش

باشد که موجب جلوگیری از رشد قارچ سینامالدئید و اسانس گیاهان مرزه و مرزنگوش حاوی ترکیبات فعال کارواکرول و تیمول می

 ندنشان داد ایشود که میزان بازدارندگی اسانس از رشد قارچ بستگی به مقدار این ترکیبات فعال دارد. آزمایشات درون شیشهمی

-استفاده گردید، اسانس مرزه دارای بیشترین اثر قارچ Alternaria های مختلف قارچهایی که برای کنترل گونهکه در بین اسانس

-کشی قابل توجه اسانس این گیاه و کم خطر بودن آن برای انسان و محیط زیست به نظر میباشد که با توجه به اثر قارچکشی می

کش های جدید مورد زای گیاهی و یا حداقل به عنوان مدلی برای ساخت قارچهای بیماریتواند برای کنترل قارچرسد احتماال می

 .(1393)کشاورز و همکاران  استفاده قرار گیرد

 

 

 درصد ترکیبات RI RT نوع ترکیبات شناسایی شده

Alpha.-thujene 929 12/5  14/0  

Alpha.-pinene 934 28/5  19/0  

Beta.-pinene 978 14/6  85/0  

Beta.-myrcene 990 38/6  28/0  

Alpha.-terpinene 1017 96/6  17/0  

Para-cymene 1025 14/7  03/25  

Limonene 1030 24/7  48/0  

Gamma.-terpinene 1060 91/7  93/14  

Terpinene-4-ol 1180 67/10  22/0  

Alpha. Terpineol 1193 97/10  11/0  

Carvacrol, methyl ether 1250 28/12  23/0  

Thymol 1292 24/13  99/53  

Carvacrol 1305 45/13  61/0  

Dill apiole 1626 18/20  19/0  
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