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 چکیده

و مرزه  (Mentha piperita)نعناع فلفلی ،(Thymus daenensis)اسانس سه گونه گیاه دارویی آویشن دنایی در این مطالعه اثر

در شرایط آزمایشگاه عامل کپک آبی سیب،   Penicillium expansum  در جلوگیری از رشد قارچ (Satureja khuseztanica)خوزستانی

آن در  تأثیر وبررسی  میکرولیتر در لیتر 066در غلظت نهایی ها اسانسکاربرد مخلوط  و PDAبه روش اختالط با محیط کشت 

قابل توجهی در  نشان داد که هر سه اسانس تاثیر بررسی آزمایشگاهی ارزیابی شد. نتایجشرایط انبار روی میوه سیب 

 066و  066، 066های های آویشن، مرزه و نعناع به ترتیب در حداقل غلظتطوریکه اسانسهجلوگیری از رشد قارچ دارند ب

ها در برخی اسانس ترکیب یا مخلوط میکرولیتر در لیتر بازدارندگی کامل از رشد قارچ نشان دادند. از طرفی کاربرد تلفیقی

نتایج بررسی ها در شرایط انبار روی میوه سیب نشان داد که غلظت ها شد. یت ضد قارچی آنموارد باعث افزایش خاص

اسانس مرزه خوزستانی در هزار  چهاردر هزار هر سه اسانس باعث ایجاد سوختگی روی میوه سیب گردید  اما غلظت  شش

های بعدی قرار ب در رتبهبه ترتیهزار  در 4در غلظت های آویشن دنایی و نعناع فلفلی بهترین کنترل را داشت و اسانس

 گرفتند.

 های پس از برداشت، ، کپک آبی سیب.بیماری ،های گیاهیاسانس های کلیدی:واژه 

 

 مقدمه

هاایی  ، بیمااری محصول های پس از برداشتبیماری

، بساته بنادی ، درجاه های برداشات هستند که در طی دوره

ه باازار باه وجاود    نقل محصول بوحمل و بندی، انبارداری

معماولی اتااو و یاا    دمای حتی در  هااین بیماری آیند ومی

یخچال تا زمان مصرف محصول باه گساترش   دمای سرد 

 ، Botrytisهااایجاانس هااایدهنااد. قااارچخااود ادامااه ماای 

Aspergillus، Rhizopus وPenicillium    اغلب بیماریهای پاس

از برداشات   هایی که بعاد قارچ .کنندمیایجاد  از برداشت را

زنند حتّی در منااطقی کاه انبارهاای    خسارت می هابه میوه

mailto:nassim.safari@gmail.com
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 زا هساتند. ها  خساارت   ،پیشرفته با تکنولوژی باال دارناد 

مااه بعاد از برداشات در     06تاا   شاش میوه سیب معماوال   

و در ایان مادت در معار      دشاو سردخانه نگهاداری مای  

 هاای زا قارار دارد. بیمااری  حمله بسیاری ازعوامل بیماری

زای بعاد از برداشات   تارین عوامال بیمااری   قارچی از مه 

 باه درصاد   06 تاا سیب هستند. ایان عوامال گااهی اوقاات     

 (.1660آراس و اسااای  (خسااارت وارد میکننااد هااا میااوه

بر اهمیت رعایت دقیاق عملیاات برداشات و     تحقیقها سال

هاا در ناابودی و   بندی میوه سایب و تاأثیر قاارچکش   بسته

د و پوسایدگی متمرکاز شاده اسات.     کاهش پیشارفت فساا  

هاای مارثر   کناد تاا شایوه   کمک می اطالعات به دست آمده

کنترل این فساد و پوسیدگی قبل و بعد از برداشت بهتار و  

هااای اصاالی پااس از  . بیماااریه شااودبیشااتر توسااعه داد

شاوند و برخای   های روی میوه شروع میبرداشت از زخ 

ایجااد خساارت    ها حتی در دمای پائین ه  قاادر باه  از آن

    .هستند

و  0هاا پایش از برداشات باا بنومیال     پاشی میاوه س 

-، شستن میاوه ( TBZ(بالفاصله پس از برداشت با تیابنداز

باه   1و یاا ایمازالیال    ) SOPP)ها با سدی  اورتوفنیال فناات  

و یا تیمارهاای واکسای در خطاوط بساته     صورت محلول

تاارل تاارین روش کنزناای کارخانجااات رایااجبناادی و جعبااه

های پس از برداشات هساتند. ولای موضاوعی کاه      بیماری

سااز شاود، مصارف    باعث شده مصرف این سموم مسئله

. باه طاور کلای    اسات  هاا های بهداشاتی آن رویه و زیانبی

باارد کااه تنهااا روی نااام  تااوان از یااک ترکیااب ساامینماای

هاا ممکان اسات از    موجودات هدف مرثر باشد. این ترکیب

یاا مازمن    و چون مسمومیت حااد  هایینظر بهداشتی زیان

برای موجودات غیر هدف از جمله انسان، خاصیت تجمعی 

زایای داشاته   زنده و یا خاصیت سرطاندر بدن موجودات 

  .باشند

                                                           
1Benlate 
2 Imazalil 

کاه   های آغااز گردیاد  های اخیر تحقیقاات گساترده  در سال

های ثانویه برخای گیاهاان دارویای    دهد متابولیتنشان می

ا ماارثر بااوده و جااایگزین هاادر جلااوگیری از رشااد قااارچ

)آراس و اسااای  مناساابی باارای سااموم شاایمیایی هسااتند

تحقیقات نشان داده است که گیاهان معطار متعلاق    (.1660

-نعناعیان، کاسنی و چتریان از ترکیبات ضاد   هایتیرهبه 

)کارساون و   هساتند برخاوردار  اکسیدانی میکروبی و آنتی

هااان قااارچی برخاای گیاخاصاایت ضااد  (.1664همکاااران 

جمله دارچین، پونه کوهی، رزماری، مری  گلای،   دارویی از

میخک، فلاافل، ریااحان، آویااشن، ماارزه، زیاره، لیمااو و       

بهناام و  ) نعاناع در تحقایقات متعددی گزارش شاده اسات  

 اسااانس (. 1660فرزانااه و همکاااران  و   1660همکاااران 

گیاهاان آویشان، مارزه، آلئاوورا و درخات چااریش دارای      

بازدارنادگی از رشاد میساالیومی و تولیاد اساپور       توانایی

، Aspergilius niger ،A. flavusهاای بیمااارگر   توساط قاارچ  

Penicillium expansum  وRhizopus stolonifer دنباشااماای 

هاادف از ایاان تحقیااق تهیااه   (. 1601)چااارلز و همکاااران  

 Thymus)آویشاان دنااایی هااای مختلااا گیاهااان  اسااانس

daenensis)ستانی، مرزه خوز (Satureja khuzistanica)  و نعناع

هاا  و بررسی خاصیت ضد قارچی آن Mentha piperita فلفلی

قاارچ  رشاد  در کااهش   با یکدیگر مخلوطبه تنهایی و یا در

کپک آبی سیب در شرایط آزمایشگاه و انبار  عامل بیماری

 باشد. می

 

 هامواد و روش 

 تهیه زادمایه بیمارگر 

دگی پس از برداشت میوه سیب یا قارچ عامل پوسی   

از کلکسیون گروه  P. expansumهمان کپک آبی سیب 

کشاورزی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 

برای تهیه زادمایه  دانشگاه شهید بهشتی دریافت شد.

 PDAروی محیط آن ای، از کشت یک هفتهمورد نظر جدایه



 01  ...                            تأثیر اسانس سه گونه گیاه دارویی آویشن دنایی، نعناع فلفلی و مرزه خوزستانیبررسی 

 
 

ه نوری د و دوردرجه سانتیگرا 10نگهداری شده در دمای 

( استفاده ساعت تاریکی 01ساعت روشنایی و 01)معمولی 

لیتر میلی 0های مورد نظر شد. به این ترتیب که به کشت

افزوده   06درصد تویین  60/6آب مقطر سترون حاوی 

های پتری به کمک یک لوله خمیده سطح تشتکشده و 

ای سترون تراشیده شده و سوسپانسیون حاصل شیشه

های همراه از فورها و میسلیوموجدا کردن کنیدی جهت

الیه عبور داده شد و سپس به کمک  4پارچه ململ 

لیتر تعیین اسپور در هر میلی  006هماسیتومتر به غلظت 

 شد. 
 

 تهیه مواد گیاهی و استخراج اسانس

های مورد آزمایش شامل پیکره مواد گیاهی گونه

نعناع فلفلی  آویشن دنایی، مرزه خوزستانی و رویشی

های صالح آوری شده به ترتیب از مزارع و رویشگاهجمع

آباد و پژوهشکده گیاهان و مواد آباد ایالم، کشکان خرم

تهیه گردید. هر یک از  بهشتیاولیه دارویی دانشگاه شهید 

ها ها بوسیله آسیاب خرد شده و سپس اسانس آننمونه

جر به مدت به روش تقطیر با آب و به کمک دستگاه کلون

ستخراج گردید. استخراج اسانس برای هر اساعت  سه

گرم نمونه گیاهی  06نمونه در سه تکرار و برای هر تکرار 

استفاده شد. اسانس بدست آمده بوسیله سولفات سدی  

 چهاردر دمای رنگ های تیره خشک آبگیری و در شیشه

درجه سانتیگراد درون یخچال تا زمان آنالیز و آزمون 

 رچی نگهداری شد.ضد قا

 

 های اسانسآنالیز و شناسایی ترکیب 

های بدست آمده از هر سه گونه گیاهی با اسانس 

 و کروماتوگرافی (GC) یگاز های کروماتوگرافیدستگاه

مورد  (GC-MS)همراه با طیا سنجی جرمی  یگاز

شناسایی قرارگرفتند. در ابتدا اسانس استخراج شده از هر 

ونه گیاهی مخلوط شد و یک سه تکرار برای هر گ

تزریق شد و پس از یافتن  GCمیکرولیتر از آن به دستگاه 

ریزی مناسب حرارتی ستون برای جداسازی کامل برنامه

های اسانس و تعیین درصد و زمان بازداری هر ترکیب

ترکیب، از هر گونه گیاهی یک میکرولیتر اسانس به 

ها تزریق شده و طیا جرمی ترکیب GC-MSدستگاه 

ها بر اساس شاخص تعیین گردید. شناسایی ترکیب

های ها با ترکیببازداری و مقایسه طیا جرمی آن

پیشنهادی کتابخانه دستگاه انجام گرفت. درصد هر ترکیب 

با توجه به سطح زیر منحنی آن در طیا کروماتوگرام 

با روش نرمال کردن سطح منحنی  GCحاصل از دستگاه 

 صحیح صورت گرفت.و بدون محاسبه عامل ت

  

 ها در آزمایشگاهبررسی اثر ضد قارچی اسانس  

های استخراج شده روی اثر ضد قارچی اسانس

روش اختالط اسانس با با  قارچ عامل کپک آبی سیب 

این منظور از  برای بررسی شد. PDA  محیط کشت

درصد(،  60/6) 06های مورد نظر در محلول توئین اسانس

 60/6) 06همچنین محلول توئینامولسیون تهیه شد. 

-درصد( به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. فالسک

پس از اتوکالو، در دمای  PDA های حاوی محیط کشت 

درجه  41-40ها به اطاو قرار داده شد تا دمای آن

و  066، 066، 006، 50های غلظت تنزل یابد سانتیگراد

-به  فالسکمیکرولیتر اسانس در لیتر محیط کشت،  0166

و به ه  زده شد تا ریخته شد  PDAهای حاوی محیط 

های حاصل امولسیون یکنواخت به وجود آید. محیط

متری تقسی  سانتی 9قطر بالفاصله درون ظروف پتری به 

های و اجازه داده شد تا محیط جامد گردد. سپس دیسک

متر توسط چوب پنبه سوراخ کن میلی پنجقارچی به قطر 

 هرو وسط شد های مذکور تهیه ی جوان قارچهااز کشت

-قرار داده شد. پتری یک دیسک حاوی محیط کشت پتری

 سانتیگراددرجه  10زنی در انکوباتور در دمای های مایه
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ساعت، رشد رویشی  14قرار داده شدند. پس از گذشت 

هاله هر قارچ به طور روزانه و تا زمانی که سطح محیط 

قارچ بطور کامل اشغال  های شاهد توسطکشت پتری

گیری شد. در انجام این آزمایش برای هر شود اندازه

درصد بازدارندگی  .تکرار در نظر گرفته شد چهارتیمار 

ابوت   ها با بهره گیری از فرمولهای مختلا اسانسغلظت

 به شرح زیر (0910)

066 × IP =  C-T / C :که در آن 

 IP  : درصد بازدارندگی 

 Cطر هاله قارچ در تیمار شاهد: میانگین ق 

T:   میانگین قطر هاله قارچ در تیمار مورد نظر تعیین

ها در گردید و حداقل غلظت بازدارندگی کامل اسانس

 . گردید ها محاسبهجلوگیری از رشد قارچ

بودن   1یییا قارچ ایستا0یکشبه منظور بررسی قارچ

ها مشاهده اسانس، تیمارهایی که رشد قارچی در آن

واکشت شد و رشد یا عدم  PDAگردید روی محیط کشت ن

رشد قارچ بر روی محیط کشت پس از یک هفته بررسی 

 گردید.

 آزمایشگاهدر هااسانسوط لمخ اثر ضد قارچی بررسی 

ها بطور ها و مخلوط آننانولیتر از اسانس 066غلظت  

تهیه شده و   PDB3جداگانه در میلی لیتر محیط کشت مایع

ای ریخته شد. خانه 90هک های میکروپلیت به درون چا

اسپور قارچ به هر چاهک اضافه  عدد 406   تعداد سپس

درجه  10های مایه زنی شده در دمای . میکروپلیتگردید

انکوباتور قرار  -ساعت روی شیکر 51سانتیگراد به مدت 

تیمار ترکیبی ازسه اسانس مورد استفاده  06گرفتند. تاثیر

مورد  PDBپی پی ام در محیط کشت  066با غلظت نهایی 

 (. 0بررسی قرار گرفت )جدول 

 

                                                           
Fungicide - 1  

Fungistate -2  
3- Potato Dextrose Broth 

در کنترل بیماری  هاها و مخلوط آنبررسی اثر اسانس

 در انبارکپک آبی سیب 

سال  و  همگیهای سیب که این منظور از میوه برای

فاقد هر گونه تیمار شیمیایی و عارضه فیزیولوژیک بودند 

ر اندازه و شاخص رسیدگی ها از نظاستفاده گردید. میوه

ها در هبرای ضدعفونی سطحی، میو یکسان بودند.

ور شده و سپس دوبار درصد غوطه 0/6هیپوکلریت سدی  

یک به مدت  نهایتدر و ند با آب سترون شستشو داده شد

ور شدند، پس از خشک غوطهدرصد  56دقیقه در اتانول 

 ترون روی هر میوه سیب در دو طرفسشدن در شرایط 

متر ایجاد میلی دومتر و عمق میلی دوزخمی به قطر  ،میوه

، محل هاپس از گذشت یک ساعت و خشک شدن زخ  شد.

اسپور بیمارگر  006میکرولیتر سوسپانسیون  10زخ  با 

 06تویین  % 60/6لیتر آب مقطر سترون حاوی در میلی

ها بوسیله ها، میوه. پس از خشک شدن زخ شد زنیمایه

 ،دو ،یکهای ها با غلظتتهیه شده از اسانس هایمحلول

در ظروف یکبار محلول پاشی و در هزار شش و  چهار

بندی شده و به مدت یک هفته در اتاو کشت مصرف بسته

  06 ±  0و رطوبت نسبی  سانتیگراددرجه  14با دمای 

طی دوره  از بعددرصد در شرایط سترون نگهداری شد. 

د پوسیدگی دو بار یکی در ها از نظر ایجانگهداری زخ 

در روز بیست  انبارداری بررسی شده  یروز ده  و دیگر

گیری شد. در این ها با استفاده از کولیس اندازهو قطر لکه

تکرار در نظر گرفته شد که  شش آزمایش برای هر تیمار

. زخ  بود دومیوه و هر میوه دارای  سههر تکرار شامل 

 چهار ویک، دو ل با غلظت کش تیابندازوقارچهمچنین از  

نیز به عنوان یک تیمار جهت مقایسه استفاده  درهزار

 60/6) 06محلول پاشی شده با توئینهای سیب. گردید

به عنوان شاهد   قارچ و سوسپانسیون اسپور درصد( 

 60/6) 06محلول پاشی شده با توئینهای سیب آلوده و 

وان به عن بدون سوسپانسیون اسپور قارچ نیزدرصد( 

  در نظر گرفته شد.شاهد سال  
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 هاالط اسانستتیمارهای مربوط به اخ -1جدول 

کند.ها در لیتر هر تیمار را بیان مینسمقدار اسا*      

 

 تجزیه و تحلیل آماری

ها در قالب طرح کامال  تصادفی مورد تجزیه و داده

ها با استفاده از تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین

احنمال یک و پنج درصد  به کمک  دانکن در سطح  آزمون 

 .انجام شد  SASافزار آنالیز م نر

 

 نتایج

 های مورد آزمایشترکیبات عمده اسانس

تیمول  ، آویشن دنااییهاای اصلای در اساانس ترکیب

 9/5سیمن درصد و پی 0/00درصد، آلفاترپینن  0/04

 (.1بود )جدولدرصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S. khuzistanicaاسانس گونه  های اصلی درترکیب

درصد و گاما  00سیمن درصد، پی 4/05شامل کارواکرول 

درصد و  1/00منتانول  .(0درصد بود )جدول  0/00ترپینن 

درصد، مهمترین ترکیبات موجود در اسانس  4/01منتون 

 (.4نعناع فلفلی بودند )جدول 

 

 شماره تیمار *(1میکرولیتر در لیتر ) 022 *(0میکرولیتر در لیتر ) 022 *(3میکرولیتر در لیتر ) 022 

 1 آویشن دنایی آویشن دنایی آویشن دنایی

 0 آویشن دنایی آویشن دنایی نعناع فلفلی

 3 آویشن دنایی آویشن دنایی وزستانیمرزه خ

 4 آویشن دنایی نعناع فلفلی نعناع فلفلی

 5 آویشن دنایی نعناع فلفلی مرزه خوزستانی

 6 آویشن دنایی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی

 7 نعناع فلفلی نعناع فلفلی مرزه خوزستانی

 8 نعناع فلفلی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی

 9 نعناع فلفلی ناع فلفلینع نعناع فلفلی

 12 مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی
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 (Thymus daenensis)آویشن دناییسانس های عمده شناسایی شده در انوع و درصد ترکیب -0جدول

 ردیف (RI) *شاخص بازدارندگی ترکیب درصد ترکیب موجود

8/0 529 alpha-thujene 1 

1/1 533 alpha-pinene 2 

1/0 549 Camphene 3 

9/0 594 beta-pinene 4 

2/1 581 Myrcene 9 

2/0 555 alpha-phelandrene 6 

5/9 1014 p-cymene 9 

3/0 1096 cis-sabinene hydrate 8 

3/11 1080 alpha-terpinene 5 

1/0 1099 t-sabinene hydrate 10 

1/0 1191 4.5-epoxy-carane 11 

3/0 1163 terpin-4-ol 12 

1/0 1199 alpha-terpineol 13 

1/0 1229 thymyl methyl ether 14 

8/64 1266 Thymol 19 

5/0 1282 Carvacrol 16 

2/0 1256 4-terpinyl acetate 19 

8/2 1349 carvacryl acetate 18 

9/3 1424 beta-caryophyllene 15 

1/0 1429 alpha-humulene 20 

2/1 1901 beta-bisabolene 21 

1/0 1996 Spathulenol 22 

1/58 - Total  

     ( *Retention indices) ی به نسبت خروج آلکان های ندگشاخص بازدار(C24 n-C6)  روی ستونDB- 1 .برآورد شده است 
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 (Satureja khuzistanica) خوزستانیمرزه های عمده شناسایی شده در اسانس نوع و درصد ترکیب -3جدول 

 ردیف ترکیب (RI) *شاخص بازدارندگی  درصد ترکیب موجود

2/1 529 alpha-thujene 1 

6/1 533 alpha-pinene 2 

1/0 549 Camphene 3 

2/1 594 beta-pinene 4 

9/1 581 Myrcene 9 

2/0 555 alpha-phelandrene 6 

0/11 1014 p-cymene 9 

9/0 1023 1.8-cineole 8 

9/18 1093 gama-terpinene 5 

2/0 1096 cis-sabinene hydrate 10 

2/0 1089 Linalool 11 

2/0 1099 t-sabinene hydrate 12 

1/0 1149 trans-2-caren-4-ol 13 

9/0 1163 terpin-4-ol 14 

2/0 1199 alpha-terpineol 19 

3/0 1266 Thymol 16 

4/99 1282 Carvacrol 19 

1/2 1349 carvacryl acetate 18 

4/0 1424 beta-caryophyllene 15 

9/0 1901 beta-bisabolene 20 

1/0 1996 Spathulenol 21 

3/0 1560 caryophyllene oxide 22 

8/58 - Total  

( *Retention indices) ی به نسبت خروج آلکان های ندگشاخص بازدار(C24 n-C6)  روی ستونDB- 1 برآورد شده است 
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 (Mentha piperita)های عمده شناسایی شده در اسانس نعناع فلفلینوع و درصد ترکیب -4جدول 

 ردیف ترکیب (RI* )شاخص بازدارندگی یبدرصد ترک

10 1028 Cineol-1,8 1 

4/0 1085 linalool 2 

4/32 1192 menthone 3 

2/1 1199 borneol 4 

1/4 1198 isoimenthone 9 

6/3 1162 menthofuran 6 

2/36 1180 menthol 9 

- 1226 pulegone 8 

- 1292 Lavandulyl acetate 5 

- 1269 Phellanderal 10 

9/1 1282 menthtyl acetate 11 

- 1426 β-Caryophyllene 12 

9/2 1429 E-caryophyllene 13 

9/2 1449 Germacrene D 14 

4/54 - Total      

 

( *Retention indices) ی به نسبت خروج آلکان های ندگشاخص بازدار(C24 n-C6)  روی ستونDB- 1 برآورد شده است. 

 

 هادقارچی اسانسبررسی اثر ض

 PDAمخلوط با محیط کشت    

نتایج بدست آمده از بررسی اثر ضد قارچی 

دهد که به طور نشان می PDAها در محیط جامد اسانس

کلی با افزایش غلظت اسانس، میزان فعالیت ضد قارچی 

افزایش یافته به طوریکه میزان شدت افزایش خاصیت 

در مورد اسانس  P. expansumبازدارندگی روی قارچ 

(. با توجه به 0مرزه خوزستانی مشهودتر بود )جدول 

 نتایج، اسانس مرزه خوزستانی با حداقل غلظت

میکرولیتر در لیتر محیط  066بازدارندگی کامل برابر 

بیشترین فعالیت ضد قارچی را  =L/Lμ066(MIC)کشت 

که اسانس آویشن دنایی و نعناع فلفلی نشان داد در حالی

میکرولیتر در لیتر محیط کشت، بازدارندگی  066در غلظت 
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(. نتایج بدست آمده از واکشت 0کامل نشان دادند )جدول 

ها های قارچی در تیمارهایی که رشد قارچی در آندیسک

ایستا کش یا قارچمشاهده نشد به منظور بررسی قارچ

بودن غلظت اسانس، نشان داد اسانس آویشن دنایی و 

و اسانس نعناع فلفلی در  066لظت مرزه خوزستانی در غ

میکرولیتر در لیتر محیط کشت  0166غلظت بیش از 

 (. 0)جدول  دارندکشی فعالیت قارچ

 

در  کپک آبی سیبرشد قارچ عامل  گونه گیاه دارویی در جلوگیری از سههای های مختلف اسانسغلظت (IP) درصد بازدارندگی -5جدول 

 PDA با محیط کشتشرایط آزمایشگاه به روش مخلوط 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سانتیمتر( است هشتقطر ه تشتک پتری ب چهارتکرار)  به چهاردرصد بازدارندگی در هر تیمار مربوط *            

 باشد.می % ≥p 9تشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح حروف غیر م**           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادرصد بازدارندگی اسانس )میکرولیتر در لیتر( غلظت اسانس

Thymus daenensis 
 (آویشن دنایی)

99 0   *h** 

29/69e  

50b  

100a  

100a  

190 

300 

600 

1200 

Satureja khuseztanica 
 (مرزه خوزستانی)

99 99/18g  

90/62 d 

100a  

100a  

100a  

190 

300 

600 

1200 

Mentha piperita 
 (نعناع فلفلی)

99 0h  

90f  

29/81c  

100a  

100a  

190 

300 

600 

1200 
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 وMIC)  )ل حااداقل غلظاات بازدارناادگی کاماا بررساای در 

گونه گیااه  ی سه هااسانس MFC)) قارچکشیحداقل غلظت 

 Penicillium expansum قاارچ  رشد از دارویی در جلوگیری

 در شرایط آزمایشگاه باه روش مخلاوط باا محایط کشات     

PDA شاهده شد کاه در ماورد اساانس آویشان دناایی و      م

کرولیتاار و ماارزه خوزسااتانی یم 066نعناااع فلفلاای غلظاات 

 داقل غلظت بازدارنادگی کامال  کرولیتر دار،حیم 066غلظت 

اساانس آویشان دناایی و    همچنین را از خود نشان دادند. 

ماکرولیتر و نعناع  066دو  در غلظت  مرزه خوزستانی هر

کرولیتار حاداقل غلظات    یم 0166از  فلفلی در غلظتای کمتار  

 .قارچکشی را از خود نشان دادند

 

 ها در آزمایشگاهاسانس مخلوط بررسی اثر ضد قارچی

تیمااار تلفیقاای از سااه  06بررساای نتااایج حاصاال از 

میکرولیتر در لیتار نشاان داد    066اسانس در غلظت نهایی 

ها در برخی ماوارد باعاث افازایش    اسانس مخلوطکاربرد 

تیمار  06از (. 0د )جدول وشمیها د قارچی آنخاصیت ض

تلفیقی مورد مطالعه، پنج تیمار تلفیقی ذکر شاده در جادول   

میکرولیتاار در لیتاار عااالوه باار   066(، در غلظاات نهااایی0)

کشی علیه قاارچ  خاصیت قارچ ایستایی، دارای فعالیت قارچ

 مورد آزمایش نیز بودند.  
 

میکرولیتردر لیتر( به روش  622های سه گونه گیاه دارویی درشرایط آزمایشگاه )غلظت نهایی سـانسبررسی تلفیق نوع و مقدار ا -6جدول 

 ایخانه 96میکروتیتر پلیت 

 تیمار

200 

 (1میکرولیتر)

200 

 (2میکرولیتر )

200 

 (3میکرولیتر )

 میکرولیتر 600نوع فعالیت در 

 قارچ کشی آویشن دنایی آویشن دنایی آویشن دنایی 1

 قارچ ایستایی نعناع فلفلی آویشن دنایی شن دناییآوی 0

 قارچ کشی مرزه خوزستانی آویشن دنایی آویشن دنایی 3

 قارچ ایستایی نعناع فلفلی نعناع فلفلی آویشن دنایی 4

 قارچ کشی مرزه خوزستانی نعناع فلفلی آویشن دنایی 5

 قارچ کشی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی آویشن دنایی 6

 قارچ ایستایی مرزه خوزستانی نعناع فلفلی اع فلفلینعن 7

 قارچ ایستایی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی نعناع فلفلی 8

 قارچ ایستایی نعناع فلفلی نعناع فلفلی نعناع فلفلی 9

 قارچ کشی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی مرزه خوزستانی 12
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 ها در شرایط انباربررسی اثر ضد قارچی اسانس
ها در جلوگیری های مختلف اسانسبررسی غلظت -1

روز نگهداری در  10از میزان پوسیدگی پس از 

 درجه سانتیگراد 22تاریکی و دمای 

با توجه به نتایج بدست آمده پس از دوره نگهداری، از 

های و غلظت های مختلانظر پوسیدگی میوه، بین اسانس

 (.0ل داری وجود داشت )شکمختلا اسانس، اختالف معنی

ر چهار دتا غلظت  بطور کلی با افزایش غلظت اسانس

 شش در غلظت ولیفعالیت ضد قارچی افزایش یافت  هزار،

هایی بر روی ها موجب ایجاد سوختگیاسانستمامی هزار 

ها خود باعث گسترش بیشتر میوه گردید که این سوختگی

 غلظت های سایر نتایج حاصل از بررسیپوسیدگی شد. 

در  P. expansum ازر کاهش پوسیدگی ناشی ها داسانس

روز ده  پس از انبارداری نشان داد، بطور کلی با افزایش 

و اسانس غلظت اسانس فعالیت ضد قارچی افزایش یافته 

ها از قدرت مرزه خوزستانی در مقایسه با سایر اسانس

بازدارندگی بیشتری برخوردار بودند و در کل تفاوت 

 مرزه خوزستانیدر هزار اسانس  4داری بین غلظت معنی

  با سایر اسانس ها و س  تیابندازول وجود داشت.

 

 
های سه گونه گیاهی در جلوگیری از میزان بیماری پوسیدگی میوه سیب ناشی از های مختلف اسانسمقایسه میانگین تاثیر غلظت -1شکل 

Penicillium expansum   درجه سانتیگراد 05روز نگهداری در تاریکی و دمای  12از پس. 
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های گیاهی در های مختلف اسانسغلظت بررسی -2

روز  20زایی پس از جلوگیری از میزان بیماری

 درجه سانتیگراد 22نگهداری در تاریکی و دمای 

هااا در کاااهش  نتااایج حاصاال از بررساای اسااانس   

در روز بیساات  پااس از  P. expansumپوساایدگی ناشاای از 

کلی با افزایش غلظت اساانس   بطور که انبارداری نشان داد

اسااانس ماارزه   .یاباادماایفعالیاات ضااد قااارچی افاازایش   

در هاازار در مقایسااه بااا سااایر    4خوزسااتانی در غلظاات  

ها از قدرت بازدارندگی بیشاتری برخاوردار باود و    اسانس

داری با ساایر اساانس هاا و سا      تفاوت معنی %0در سطح 

نادازول،  تیابندازول داشت و پس از آن باه ترتیاب، سا  تیاب   

در  4اسانس آویشن دنایی و اسانس نعناع فلفلی در غلظات  

 (.1هزار بهترین کنترل را داشتند )شکل 

 

های سه گونه گیاهی در جلوگیری از میزان بیماری پوسیدگی میوه سیب ناشی از های مختلف اسانسمقایسه میانگین تاثیر غلظت -0شکل 

Penicillium expansum درجه سانتیگراد 05داری در تاریکی و دمای روز نگه 02از   پس 
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 بحث 

های گیاهی در طبیعت و پذیری اسانسقابلیت تجزیه

ها برای انسان و سایر پستانداران و اثرات سمیت پایین آن

این ترکیبات را به  ها در محیط زیست،مخرب کمتر آن

جایگزین و یا مکمل سموم شیمیایی جهت حفاظت 

)ماسون  و انباری تبدیل کرده استمحصوالت کشاورزی 

های گیاهی با داشتن ریز اسانس .(1660و همکاران،

ها در افزایش رشد گیاه نیز مفید بوده و برای انسان مغذی

های آویشن و خطرند. تأثیر اسانسو محیط زیست بی

  Aspergillus parasiticusزنیان را در کنترل رشد قارچ 

ادند. نتایج حاصله نشان روی گالبی مورد بررسی قرار د

داد که مشتقات آویشن دارای اثر قارچکشی شدید بوده و 

 .Aتواند به عنوان یک قارچکش طبیعی علیه قارچ می

parasiticus .حقیقاتت همچنین  مورد استفاده قرار گیرد 

که اسانس ترخون  ه استنشان داد (1660آراس و اسای )

ز رشد قارچ به علت دارا بودن ترکیب متیل اوژنول ا

Botrytis cinerea قارچی  خاصیت ضد .نمایدجلوگیری می

برخی گیاهان دارویی ازجمله رزماری، مری  گلی، میخک، 

آویشن، مرزه، زیره و نعناع در تحقیقات متعددی گزارش 

و بهنام و همکاران  1660) فرزانه و همکاران شده است 

نیز  (1601) بنابر تحقیقات چارلز و همکاران  (.1660

های گیاهان آویشن، مرزه، که اسانسشود مشاهده می

آلئوورا و درخت چریاش دارای تواناایی بازدارندگی از 

  های بیمارگررشد میسالیومی و تولید اسپور توسط قارچ

A.niger ،A. flavus  ،P. expansum وRhizopus stolonifer 

ن و همچنی (1660) تحقیقات فرزانه و همکاران . باشدمی

های گیاهان بر روی اسانس (1665) هادیان و همکاران

درمنه شرقی، درمنه دشتی، درمنه خراسانی و درمنه 

های ها از رشد برخی قارچکوهی نشان داد که این اسانس

نتایج  .خاکزی در شرایط آزمایشگاه جلوگیری می کنند

سه  بیناز  حاکی از این است کههمچنین این تحقیق 

در شرایط آزمایشگاه و انبار،  دهاستفاده ش اسانس

ها بهتر اسانس مرزه خوزستانی از سایر اسانسعملکرد 

مشخص شد   های به عمل آمدهبررسی  در همچنینبود. 

 0/04آویشن دنایی: تیمول  که  ترکیب اصلی اسانس

درصد،  9/5سیمن درصد و پی 0/00ترپینن درصد، آلفا

 0/00سیمن پیدرصد،  4/05مرزه خورستانی: کارواکرول 

منتانول درصد و نعناع فلفلی:  00درصد و گاما ترپینن 

باشد. این تحقیقات درصد می 4/01و منتون  درصد 1/00

های گیاهی نشان داد تفاوت در فعالیت ضد قارچی اسانس

ها بستگی دارد بطوریکه یک به اجزاء تشکیل دهنده آن

دگی ترکیب ممکن است به تنهایی یا  به صورت تشدیدکنن

ها فعالیت ضد قارچی اسانس را باعث شود با سایر ترکیب

و از  شدتا در غلظت معینی تأثیر قابل قبولی داشته با

های مختلا آن در میزان نوع اسانس و غلظتطرفی دیگر 

 بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ و خاصیت قارچ کشی 

کارایی  شودمیپیشنهاد  .باشددارا مینقش کلیدی آن 

والت بیولوژیک به جای بررسی در دامنه دمایی محص

تری مورد محدود و کنترل شده در دامنه دمایی وسیع

نتایج این تحقیق در راستای ساخت .  بررسی قرار گیرد

-های ارگانیک و سازگار با محیط زیست امیدکشقارچ

سالمت و راستای گامی بزرگ در  تواندمی بخش بوده و

والت فزایش صادرات محصایمنی محصوالت غذایی و ا

 .  باشد  کشاورزی
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ABSTRACT 

Fungi that cause decay on postharvest products produce extracellular hydrolases and cause damage 

on extent range of products. Some of the secondary metabolites in medicinal herbs are useful against 

fungi which may provide potential alternative for chemical compounds. In the present study, antifungal 

activity of some essential oils that extracted from Thymus daenensis, Menthe piperita and Satureja 

khuzestanica, on prevention of fungal growth, Penicillium expansum decays on blue mold apple, was 

investigated. For this purpose, mixing method with PDA medium and appling the essential oil mixture 

in a final concentration of 600 microliters per liter was used in-vitro. The effect of storage conditions 

on apple fruit was assessed. Results showed that all three essential oils have a significant impact in 

preventing fungal growth, so that the essential oils of Thymus, Satureja and Mentha, respectively, at 

concentrations of 600, 300 and 600 microliters per liter showed prevention of fungal growth. On the 

other hand in some cases, consolidated application of the oils increased its antifungal properties. 

Generally with increasing concentrations of essential oils, activity of antifungal increased. Satureja 

khuzestanica essential oil had the best control and respectively Thymus daenensis, Menthe piperita, 

were next in the rankings. 

Key words: Blue mold of apple, Plant essential oil, Post harvest storage.  
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