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 چکیده    

میکروبی در صنایع غذایی، گیاهپزشکی و داروسازی رو به افزایش ها به عنوان عوامل ضدها و اسانسی گیاهان، عصارهکاربرد ترکیبات ثانویه     

های فرار را باال می برد. اخیرا بیشتر ها و سبزیجات ارگانیک، کاربرد ترکیبات طبیعی مثل روغنمیوهاست. افزایش سریع تقاضا برای تولید 

قارچی اسانس ها علیه پاتوژن های قارچی گزارش شده است. پوسیدگی میوه گوجه فرنگی یکی از مهمترین مطالعات روی فعالیت ضد 

و نعناع مرزه  ،نعناع فلفلی، یی پونهدارو اهیگ چهاردر تحقیق حاضر،  می شود. عوامل مخرب در پس از برداشت این سبزی میوهای محسوب

استخراج گردید. با استفاده از کلونجر دستگاه به روش تقطیر با آب به وسیله اسانس گیاهان  تهیه و ،(Lamiaceae) از خانواده نعناع ارومیه

های های استخراج شده روی میزان پوسیدگی میوهاثر ضد قارچی اسانسها مشخص گردید. دستگاه گاز کروماتوگرافی ترکیبات اسانس

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

داری وجود دارد. اسانس ختلف تفاوت معنیها در گیاهان مشود و بین درصد بازداری اسانسهای گوجه فرنگی جلوگیری میپوسیدگی میوه

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

  متابولیت ثانویهگوجه فرنگی،   خانواده نعناع، کروماتوگرافی،واژگان کلیدی:     
 

 مقدمه

ترکیبات ضد میکروبی با منشاء طبیعی انجام شده است. این ترکیبات در گیاهان بومی با خاصیت مطالعات بسیاری برای معرفی      

های مختلف برخی از گیاهان، حاوی مواد و ترکیبات مفید و موثری ی قسمتاسانس و عصارهاند. پزشکی و دارویی شناخته شده

های انسانی، دامی و گیاهی کاربرد داشته باشند. خاصیت ضد های گوناگون در بهداشت و درمان بیماریاست که می توانند به شکل

های محققین در حال ای است که به دلیل نیاز بشر، موضوع اصلی بیشتر مطالعات و بررسیمیکروبی این مواد مهم ترین ویژگی

میکروبی در صنایع وامل ضدها به عنوان عها و اسانسی گیاهان، عصارهکاربرد ترکیبات ثانویه. (2010)صادقی،  حاضر می باشد

ها و سبزیجات ارگانیک، فزایش سریع تقاضا برای تولید میوها( ,Isman  (2000غذایی، گیاهپزشکی و داروسازی رو به افزایش است

ه قارچی اسانس ها علیهای فرار)اسانس ( را باال می برد. اخیرا بیشتر مطالعات روی فعالیت ضد کاربرد ترکیبات طبیعی مثل روغن

ی گیاهان دارویی روشی جذاب (. کاربرد اسانس ها و عصاره,Kalemba & Konica 2003پاتوژن های قارچی گزارش شده است) 

رسد که تولید اسانس توسط گیاهان یک مکانیسم دفاعی علیه  برای مبارزه با بیماری های گیاهی به شمار می آید. به نظر می

 2003 و ضد میکروبی دارند) قارچی ضد خاصیت (. اسانس هاSamsam Shariat & Omidbigi،  2009بیمارگرها و آفات باشد)

Omidbigi,). کنندسینرژیست عمل می باتوجه به اینکه ترکیبات موجود در اسانسها به صورت(Jobling, 2000) امکان ایجاد  و
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از طرف دیگر  ترکیبات ضد قارچی ایمن هستند.نژادهای مقاوم قارچ در مقابل کاربرد اسانس ها کم هست ، بنابراین برای تولید 

 ,Josepheکند)شود و از تخریب تعادل اکولوژیکی محیط زیست ممانعت میها میباعث کاهش هزینه کاربرد عصاره های گیاهی ،

ها ن متابولیتتواند کمک مؤثری به کنترل آفات و امراض بنماید. مقدار و حتی نوع ایها میو بررسی این متابولیت شناخت .(2008

پوسیدگی میوه گوجه  مـــاریبی عامل (Azlan et al., 2003).در گیاهان به شرایط محیطی و جغرافیائی محل رویش بستگی دارد

کند. در اثر این نیز حمله می فرنگیی گوجهبیماری عالوه بر برگ به میوه و ساقه عامل این .باشدهای مهم میبیماری ازفرنگی، 

صورت دوایر  ها ممکن است بهلکه( 1385ها ظاهر می شود.)حاجیان فر و زربخش، گیاهچه ای رنگ بر رویقهوه هایبیماری لکه

که گیاه  طوری به اندامهای هوایی گیاه را فرا گرفتهم نتیجه تما در هم برسند وه نمایان شوند و سریعاً توسعه یافته و ب متحدالمرکز

ترکیب  20-60ای بوده که شامل حدوداً ها مخلوط طبیعی بسیار پیچیدهاسانس (1370جلیان، کند.)صوفه ه پیدا میظاهری سوخت

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

هـا را ر کلــی ایـن اجـزای اصلــی، خـواص بیولـوژیکی اسـانسشوند. به طودیگری که در مقادیر ناچیز موجود هستند، توصیف می

 Aliphaticها و اجـزای آرومـاتیک دیگـر و  Terpenoidها و  Terpeneگروه اصلی از  (.Bakkali et al., 2008کنند )تعیین مـی

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

های خاکزاد انجام شده است و تحقیقات های سیب، مرکبات، توت فرنگی و بیماریاز تاثیر اسانس گیاهان دارویی روی بیماری

بررسی تاثیر ترکیبات  هدفرت گرفته است. تحقیق حاضر با معدودی روی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی در ایران صو

 فرنگیهای گوجه عامل بیماری قارچی پوسیدگی میوهبرخی گیاهان دارویی تیره نعناع بر بازدارندگی از فیتوشیمیایی اسانس 

 طراحی و اجرا گردید.

 هامواد و روش

 و تهیه اسانس: آوری گیاهان داروییجمع

 (Mentha longifoliaنعناع ارومیه )( و Satureja hortensis(، مرزه )Mentha piperitaنعناع فلفلی ) (،Mentha aquaticaپونه )    

از کلکسیون گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی شهید باکری  1396-1395 هایسال یدر ط (Lamiaceae) از خانواده نعناع

 شد. انجام  به وسیله دستگاه کلونجرآب و روش تقطیر با طریق استخراج اسانس از  .ندشد و خشک یجمع آور میاندوآب

 :های گوجه فرنگیروی بازداری از پوسیدگی میوه هاتاثیر اسانس

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

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

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 25ها تلقیح شد. بعد از گذشت یک ساعت لیتر 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

(. برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. تیمارها در اتاق کشت در 1386سوسپانسیون 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) فرمول  و درصد بازدارندگی از قطر لکه بیماری مطابق
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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 با 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 شدآزمون چند دامنه
 

  نتایج و بحث

 های گوجه فرنگیها روی بازداری از پوسیدگی میوهتاثیر اسانس

های گوجه فرنگی انجام روی میوه ppm 2000و  1000های های مختلف گیاهی مورد استفاده در غلظتاثر ضد قارچی اسانس      

گیری شد و درصد بازدارندگی از قطر لکه بیماری محاسبه گردید. آنالیز واریانس روز، قطر لکه بیماری اندازه 10گذشت شد و پس از 

 باشد( میP<0.05دار )ها معنیغلظت× ها اسانس غلظت اسانس و  ها،نشان داد که تفاوت اثر بازدارندگی از بیماری بین اسانس

ها در بیشترین کاهش از پوسیدگی میوه( 1 )شکلبررسی مقایسات میانگین مربوط به اثرات متقابل صفات نشان داد  (.1)جدول  

. اسانس حاصل شده است 61/27و  51/29، 28/34به ترتیب با  نعناع ارومیه، مرزه و پونهگیاهان های در اسانس ppm 2000غلظت 

ها شناخته های آزمایش شده کم اثرترین اسانسها در بین اسانسسیدگی میوهدرصد کاهش میزان پو9/21گیاه نعناع فلفلی با 

 شدند.

شود و بین های گوجه فرنگی جلوگیری میها از رشد میزان پوسیدگی میوهتحقیق حاضر نشان داد که با افزایش غلظت اسانس نتایج

 وجود دارد.داری ختلف تفاوت معنیهای مها در گیاهان و غلظتدرصد بازداری اسانس

 

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

 مختلف اسانس گیاهان دارویی برخی از گیاهان دارویی تیره نعناعیان.

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

193/358 3 اسانس   *44/3 

295/1481 1 غلظت   *23/14  

970/92 3 اسانس * غلظت   *89/0  

074/104 16 خطای آزمایش   - 

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

 

 ها و درصد آنها در گیاهان مورد مطالعه نوع ترکیبات اسانس

 اند. آورده شده 5تا  2 هایهای مورد استفاده در تحقیق حاضر در جدولترکیبات و درصد اسانسنوع 
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های استفاده از غلظت با Alternaria alternataهای گوجه فرنگی ناشی از قارچ درصد بازداری از پوسیدگی میوهمقایسه میانگین  -1شکل 

  نعناعیان گیاه دارویی تیره برخی مختلف اسانس

 
  پونهنوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس  -3جدول                  مرزهنوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس  -2جدول         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  ترکیبات شناسایی شده

RI* RT* ترکیبات(٪)  

Alpha.-thujene 929 12/5  5/1  

Alpha.-pinene 934 28/5  48/1  

Camphene 949 57/5  08/0  

1-Octen-3-ol 975 08/6  12/0  

Sabinene 978 14/6  88/0  

Beta.-myrcene 990 38/6  5/1  

Alpha-Phellandrene 1005 69/6  29/0  

3-carene 1011 82/6  06/0  

Alpha.-terpinene 1017 96/6  88/2  

Para-cymene 1025 14/7  14/8  

Limonene 1030 24/7  52/0  

Beta- ocimene 1047 62/7  09/0  

Gamma.-terpinene 1060 91/7  92/24  

Cis-Sabinene hydrate,  1068 09/8  15/0  

Linalool l  1099 8/8  14/0  

Borneol 1168 4/10  16/0  

Terpinene-4-ol 1180 67/10  20/0  

Alpha. Terpineol 1193 97/10  08/0  

Carvacrol methyl ether 1245 16/12  29/0  

Thymol 1292 24/13  17/0  

Carvacrol 1305 54/13  57/53  

Carvacryl acetate 1373 03/15  12/0  

Trans-caryophyllene 1425 15/16  58/0  

 

 *RI ترکیبات شناسایی شده

RT* (ترکیبات٪)  

Alpha.-pinene 934 28/5  87/0  

Sabinene 970 05/6  55/0  

Beta.-pinene 978 14/6  05/1  

Beta.-myrcene 990 38/6  36/0  

3-octanol 993 43/6  78/0  

Limonene 1030 24/7  06/1  

1,8-cineole 1032 30/7  55/4  

Linalool l 1099 80/8  88/0  

Camphor 1148 92/9  17/0  

L-menthone 1157 15/10  19/22  

Cis-para-Menthan-3-one 1167 38/10  84/8  

Isopulegone, trans- 1179 64/10  23/2  

Menthol 1185 80/10  12/0  

Alpha. Terpineol 1193 97/10  33/0  

Pulegone 1242 18/12  42/49  

Piperitone 1257 45/12  30/0  

Lavandulyl acetate 1295 31/13  13/0  

Piperitenone 1344 39/14  8/0  

Trans-caryophyllene 1425 15/16  53/0  

Caryophyllene oxide 1589 49/19  18/1  
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نعناع نوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس  -3جدول      نعناع ارومیهنوع و درصد ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس  -2جدول   

 فلفلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

%(، در  14/8سیمن ) -%( و پارا 57/53%(، کارواکرول ) 92/24های اصلی شناسایی شده در اسانس مرزه گاما ترپینن )ترکیب

%(، در  55/4سینئول ) -8، 1%( و  84/8اون ) -3-منتان -پارا -%(، سیس 42/49%(، پولیگون ) 19/22منتون ) -اسانس پونه ال

%( و در اسانس نعناع  80/7%( و منتوفوران ) 36/37%(، پولیگون ) 34/23(، منتون)% 12/12سینئول ) -8، 1اسانس نعناع ارومیه 

  ترکیبات شناسایی شده
RI* 

RT* ترکیبات(٪)  

Alpha.-pinene 934 28/5  93/0  

1-Octen-3-ol 975 08/6  71/0  

Sabinene 978 14/6  26/1  

Beta.-myrcene 990 38/6  36/0  

3-octanol 993 43/6  29/0  

Alpha.-terpinene 1017 96/6  25/0  

Para-cymene 1025 14/7  32/0  

Limonene 1030 24/7  05/3  

1,8-cineole 1032 30/7  31/7  

(Z)-beta-Ocimene, 1036 38/7  25/0  

Gamma.-terpinene 1060 91/7  46/0  

Sabinene hydrate, cis- 1068 09/8  53/0  

Linalool l 1099 8/8  30/0  

Menthone 1157 15/10  12/14  

Menthofuran 1167 37/10  63/13  

Menthol 1178 63/10  72/37  

Terpinene-4-ol 1180 67/10  48/1  

Myrtenal 1191 93/10  28/0  

Alpha. Terpineol 1193 97/10  5/0  

Pulegone 1243 12/12  94/3  

Piperitone 1257 44/12  56/0  

Thymol 1295 31/13  92/3  

Piperitenone oxide 1369 94/14  81/1  

Beta- bourbonene 1389 4/15  31/0  

Trans-Caryophyllene 1425 15/16  91/1  

Trans-.beta.-farnesene 1455 78/16  25/0  

Germacrene-d 1486 43/17  89/1  

Guaiol 1598 65/19  45/0  

 

 *RI ترکیبات شناسایی شده

RT* ترکیبات(٪)  

Alpha.-pinene 934 28/5  96/0  

1-Octen-3-ol 975 08/6  95/0  

Sabinene 978 14/6  62/1  

Beta.-myrcene 990 38/6  73/0  

3-octanol 993 43/6  50/0  

Para-cymene 1025 14/7  18/0  

Limonene 1030 24/7  91/0  

1,8-cineole 1032 30/7  12/12  

Sabinene hydrate, 

 cis- 
1068 09/8  23/0  

Linalool l 1099 80/8  98/2  

Menthone 1157 15/10  34/23  

Menthofuran 1167 37/10  8/7  

Menthol 1178 63/10  27/0  

Isopulegone, trans- 1179 64/10  05/2  

Alpha. Terpineol 1193 97/10  77/1  

Sabinene hydrate acetate, 

 cis 
1221 61/11  33/0  

Nerol 1230 83/11  14/0  

Pulegone 1243 18/12  36/37  

Geraniol 1253 36/12  47/0  

Linalool acetate 1255 40/12  72/0  

Piperitone 1257 44/12  15/0  

Piperitenone 1344 39/14  42/0  

Neryl acetate 1362 80/14  19/0  

Piperitenone oxide 1369 94/14  24/0  

Beta- bourbonene 1389 4/15  37/0  

Trans-caryophyllene 1425 15/16  58/1  

Trans-.beta.-farnesene 1455 78/16  14/0  

Germacrene-d 1486 43/17  5/0  

Germacrene B 1552 74/18  23/0  

Caryophyllene oxide 1590 49/19  64/0  
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%( از گیاهان 63/13%( و منتوفوران ) 72/37%(، منتول ) 94/3%(، پولیگون ) 12/14%(، منتون ) 31/7سینئول ) -8، 1فلفلی 

 (.5تا  2باشند )جداول می خانواده نعناع ترکیبات اصلی شناسایی شده

های گوجه فرنگی به طور از پوسیدگی میوه ppm 2000غلظت در پونه و  مرزه، نعناع ارومیهلعه حاضر اسانس گیاهان در مطا

سیمن در اسانس گیاهان -رسد ترکیبات ترکیبات کارواکرول، تیمول، گاما ترپینن و پاراجلوگیری نمودند. به نظر میچشمگیری 

 با توانمیباشند. تشدید کنندگی( با سایر ترکیبات اثر ضد قارچی قابل توجهی میمذکور به تنهایی یا به صورت سینرژیست )اثر 

 جایگزین و کرد استفاده هاقارچکش فرموالسیون در مؤثره ماده به عنوان گیاهان، این اسانس در موجود مؤثر ترکیبات سازیخالص

سیمن در  -برخی محقیقین بیان نمودند که ترکیبات کارواکرول، گاما ترپینن و پارا .باشند شیمیایی سموم از استفاده در مناسبی

سیمن به عنوان تسهیل کننده موثر -ترکیب با یکدیگر اثرات ضد قارچی بیشتری دارند و خاصیت سینرژیستی دارند. به عالوه، پارا

ها و کند. همچنین، این ترکیبات باعث کاهش قطر هیفمیها و غشای سیتوپالسمی قارچ عمل در انتقال کارواکرول از دیواره سلول

ها تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت مرگ شوند. بدین ترتیب نفوذپذیری دیواره سلولی و غشای سیتوپالسمی قارچاضمحال آنها می

 (.El-Mohamedy, 2017شوند )هیف قارچ می
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