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چکیده
Syzygium aromaticumهندي (میخکگلمطالعه فعالیت ضدقارچی،پژوهشاین دف از ه L.(علیه سه پاتوژن ،Alternaria

alternate ،Botrytis cinerea وFusarium solaniزمینی با اضافه کردن قارچ به فرنگی، گیالس و سیبهاي گوجهجدا شده از میوه
باشد. ها میپاتوژنعنوان نگهدارنده مواد غذایی در برابر این همحیط کشت آنها و همچنین شناسایی خاصیت ضد قارچی این اسانس ب

استخراج شد و شناسایی و میزان این اسانس با استفاده از دو روش گاز کروماتوگرافی جرمی کلونجراسانس گیاه با استفاده از دستگاه 
استات اوژنول)، %09/87(اوژنولترتیب هندي بهموجود در اسانس میخکهايترکیبمهمترینو گاز کروماتوگرافی انجام شد. 

.Bرچشترین درصد بازدارندگی از رشد را روي قااین اسانس بی) بود.%3/0) و کاویکول (%67/0)، آرومادندرن (71/9%( cinerea

از رشد این قارچ جلوگیري کرد. ولی درصد بازدارندگی از %97طور میانگین به،لیتر در لیترمیکرو200که در غلظتنحوي. بهداشت
1000و 500بود. غلظت %84و %87ترتیب طور میانگین بهبهF. solaniو A. alternataروي قارچ رشد در همین غلظت

از رشد هر سه قارچ جلوگیري کرد. بهترین غلظت اسانس در جلوگیري از رشد %100و %95لیتر در لیتر اسانس بیش از میکرو
لیتر در لیتر بود. میکرو1000و براي دو قارچ دیگر در غلظت 200در غلظت B. cinereaبراي قارچ هامیوهبافترويهاقارچ

اسانس که دادیم . در نتیجه ما نشاناستاوژنولفنولی موجود در آن مثل هايکشی اسانس میخک در اثر ترکیبرچخاصیت قا
Syzygium aromaticumتوان در کننده آن میعفونیس از برداشت کاربرد دارد و از خاصیت ضدپهاي ثري علیه بیماريؤطور مهب

استفاده کرد.شناسی گیاهان بخش بیماري

.اوژنولرشد،ازبازدارندگیقارچ،اسانس،کلیدي:هايواژه

مقدمه
دروبشرغذاییمنابعمهمترینازهاسبزيوهامیوه
برايوبودهبدننیازموردهايویتامینکنندهتأمینحقیقت

Shahi(هستندضروريانسانسالمتیحفظ et al., 2003.(
دورهطولدرمزرعه،درگیاهیهايبیماريازناشیضایعات

%25حدودتاتواندمیرسانیبازارونقلوحملانبارداري،

ازبیشتراغلب وپیشرفتهوصنعتیکشورهايدرراتولیدکل
شودشاملتوسعهحالدرکشورهايدررامحصولکل50%

وزیادرطوبتباال،اسیدیتهعلتبهها،میوه).1388(فتحی، 
حملوبرداشتازناشیهايزخموغذاییموادترکیبنوع

نیزطرفیازباشند.میقارچیعواملحملهمستعد،نقلو
بههاآنویژهحساسیتباعثآنهادرpHبودنپایین
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Tournas(شودمیقارچیهايپوسیدگی & Katsounds,

بهتوجهیقابلخسارتموجبعواملاین.)2005
معتدلوگرمسیريکشورهايدرمختلفغذاییمحصوالت

Varma(شوندمی & Dubey, موادازاستفادهالبته .)2001
ازپسيهابیماريکنترلروشترینابتداییعنوانبهشیمیایی
آلودگیطوالنی،تجزیهدوره،زاییسرطانعلتبهبرداشت،

مانند(غذاییموادرويآنهاسوءاثراتسایروزیستمحیط
استشدهمحدود،هاانسانسالمتیوبد)رایحهایجادویتسم

)Tripathi et al., 2008.(
هايبیماريکنترلبرايخطربیوسالمهايروشازجمله

عنوانتحتطبیعیهايترکیبازاستفادهبرداشت،ازپس
گیاهیهاياسانس.گیاهیستهاياسانسیاطبیعیعصاره
درکهشوندمیشاملراثانویههايمتابولیتازوسیعیگستره
آللوپاتی،ضدمیکروبی،خاصیتدارايحاالتبیشتر
شیمیایینظراز.هستندتنظیمیزیستواکسیدانیآنتی

موادمختلفانواعکههستندايپیچیدههايترکیبهااسانس
وآلدئیدهاها،کتونها،الکلها،هیدروکربنشاملشیمیایی

گیاهیهاياسانسبرخی.داردوجودآنهاهايترکیبدرغیره
وبودهباکتریاییضداثراتداراي،آنهافعالشیمیاییاجزايو
Abbasi(شوندمیاستفادهضدمیکروبیعواملعنوانبه et

al., Ferrante؛ 2009 et al., 2007.(
Syzygium(هنديمیخک aromaticum L. (یدرخت

هايغنچهکهاستMyrtaceaeخانوادهازسبزهمیشه
دربیشترگیاهاین.باشدمیمعطربسیارآنشدهخشک
وجودایسلندوسریالنکاهند،ماداگاسکار،اندونزي،مناطق

Alam(دارد et al., سنتیصورتبهگیاهاین.)2007
حساسیتانواعونفستنگیبیماريبرايداروعنوانبه

سرطانیضدخاصیتداراياینبرعالوهمیخکدارد.کاربرد
Kim(باشدمیاکسیدانیآنتیو et al., 1998.(

رويشدهانجاممختلفمطالعاتدرکلیطوربه
Yahyazadeh(قارچیضدهايفعالیتمیخکهايفرآورده et

al., Oussalah(باکتریاییضد،)2008 et.al., 2006 ،(
Misharina(اکسیدانیآنتی & Samusenko, 2008،(

Sangwan(نماتدکشی et al., Chaieb(کشیویروس)،1990

et al., Park(کشیحشرهو)2007 & Shin, اثباتبه)2005
وهاقارچرشدازجلوگیريباعثمیخکاسانساست.رسیده
مؤثرطوربهوشودمیانباريهايمیوهدرزابیماريعوامل
Zokaee(گرددمیمحصولبازارپسنديحفظسبب

Khosroshahi et al., Hasanzadeh؛ 2007 & Aboutalebi,

اوژنول،مانند مواديشامل گیاهاینهايترکیب).2012
هومولن،- آلفاکاریوفیلن،کوپائن،- آلفا،فنولپروپنیل،

Wenqiang(باشدمیکاریوفیلناکسیدوکادیننفارنسن،- آلفا

et al., ترکیبیکعنوانبهاوژنولتخصصی،طوربه).2007
دارايترکیباینواستشدهجدامیخکگلاسانسازفعال

Sangwan(باشدمیضدمیکروبیخواص et al., هدف).1990
اثربررسیوهنديمیخکگلاسانسشناسایی،پژوهشاین از

انباريهايقارچرشدروياسانساینبازدارندگی
Alternaria alternataفرنگیگوجهسیاهکپکعامل،

Botrytis cinereaمانندهاییمیوهايدودهکپکعامل
Fusariumوگیالسوانگور،فرنگیتوت solaniکپکعامل

است.زمینیسیبخشک

هاروشومواد
بیماريعاملقارچسازيخالصوجداسازي
Alternariaزاي بیماريهايقارچجداسازيبراي

alternata ،Botrytis cinerea وFusarium solaniاز
درقارچیهايبیمارياینمئعالبهمشکوكهايمیوه

1394- 95سالدرآبادخرمشهرستانسطحهايانبارداري
عواملجداسازيبراي.شدانجامبردارينمونهشمسی
مرزناحیهابتدا،آلودگیبهمشکوكهايمیوهاززابیماري

وخردمتريمیلی4- 5هايتکهبهآلودهوسالمبافتبین
سطحیضدعفونی%1سدیمهیپوکلریتازاستفادهبابعد

غذاییهايمحیطحاويپتريهايتشتکدروشدند
هايپرگنه. شدنددادهکشتآگارو دکستروز، زمینیسیب

ازداشتند،رانظرموردهايقارچمشخصاتکهرشدکرده
A. alternateهاي اسپور کردن براي قارچتکروشطریق

F. solaniو کشت نوك ریسه براي قارچ B. cinereaو 

هايجدایهشناساییبراينهایتدر. سازي شدندخالص
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کلیدهايومقاالتاز،گونهحددربیماريعاملقارچی
Nelson(شداستفادهمعتبرشناسایی et al., ؛ 1983

Mirzaei et al., ,Simmons؛ 2007 2007(.

میوهتهیه
و فرنگیگوجه، زمینیسیب،فرنگیتوتسالمهايمیوه

نظرازکهیصورتبهرسیدنبهنزدیکمراحلدرکیوي
ومیوهمیدانازباشند،یکسانوزنواندازهشکل،رنگ،

.ندشدتهیهمکانیکازوآبادشهرستان خرمبارتره

میخکاسانستهیه
آبباتقطیرروشبههنديمیخکدرختگلاسانس

اینبهشد.گرفتهساعتسهطیکلونجر دستگاهتوسط
درراشدهخشکمیخکگلازگرم100ابتداکهصورت

آنبهاستریلمقطرآبلیترمیلی900بعدوریختهبالن
سولفاتسدیمتوسطشدهتهیهاسانسآنگاه .شداضافه

وپارافیلمروپوشباتیرهايشیشهظروفدروآبگیري
یخچالدرگرادسانتیدرجهچهاردمايدرآلومینیومیورقه

شدنگهداريبیولوژیکآزمونواسانسزآنالیزمانتا
.)1390(جایمند و رضایی، 

شرایطدرمیخکگیاهاسانسقارچیضدفعالیتسنجش
آزمایشگاه

صـورت بـدین شد.استفادهتدخینیروشازمنظوربدین
هايجدایههايکشتحاشیهازمیسلیومیحلقهیکابتداکه

شـد دادهقرارPDAحاويپتريظرفهرمرکزدرقارچی
هـاي غلظـت بـه آغشـته کاغذ،پتريظروفدربدربعد و

وسـیله بـه هـا پتـري بینفضاي.گرفتقراراسانسمختلف
درجـه 25دمـاي دروارونـه حالـت بـه ومسـدود پارافیلم

.)1394نیـا و همکـاران،   (درویـش شدندانکوباتهسلسیوس
تیمارهـاي در تصـادفی کـامالً طـرح قالبدرآزمایشاین

1000و10،50،100،200،500صـــفر،هـــايغلظـــت
تکـرار چهـار درزابیماريهايقارچرويلیتردرگرممیلی
اسـانس صـفر غلظتآزمایشایندرشاهدتیمارشد.انجام

قطـر شـاهد تیمـار درقارچرشدشدنکاملتابود.میخک
ویژگـی بررسـی منظوربه.شدگیرياندازهقارچیهايپرگنه
میسـلیومی حلقـه هـا، اسـانس ایسـتایی قارچیاکشیقارچ

محیطروي،نشدمشاهدهآنهادرقارچیرشدکهتیمارهایی
قـارچ رشـد عدمیارشدوشدندکشتدوباره PDAکشت
.شدبررسیهفتهیکازپسکشتمحیطروي

بـا آنهـا مـؤثره مـواد وهااسانسبازدارندگیدرصد
Deans(زیـر فرمـول ازاسـتفاده  & Svoboda, 1990(
IPشد:محاسبه = dc − dtdc × 100

میانگینdcرشد،ازبازداريدرصدIP،رابطهایندر
قطرمیانگینdtومتر)ی(سانتشاهدتیماردرقارچرشدقطر
باشد.میمتر)ی(سانتنظرموردتیماردرقارچرشد

فعالیت ضدقارچی اسانس روي بافت میوه
تقریباًوسالمهايمیوهبافتبراسانساثرآزمایش

دراسپور106غلظتبااسپورسوسپانسیونودستیک
یاهماتوسیتومترالمازاستفادهبااسپورغلظتتعیین(مترمیلی

ابتدا). 1394نیا و همکاران، (درویششدانجام)شمارگلبول
دادهشستشودقیقه10مدتبهآبمالیمجریانزیرهامیوه
اسپوريسوسپانسیونتزریقبرايشدنخشکازپسوشد
شدند.منتقل(المینارفلو)هودزیربهکافیتعداددر

مقداربهبودشدهتهیهلبقازکهوريپاسانسیونپسوس
از.شدتزریقهامیوهدرونوتهاشبردلرپسمبالیترمیکرو10
ازلبقساعت24کهاتیلنپلیظروفدرونددعسهمیوههر
لیترسهحجمباد،نبودشدهفونیعضدالکلباشزمایآ
ازشد.گرفتهنظردرتکرارسهغلظتهربرايکهشدتهذاشگ

غلظتو(شاهد)صفرهايغلظتدرمیخکگلاسانس
MICتوئینازکهشدتهیهاستریلمقطرآبدرسوسپانسیونی

.شداستفادهمقطرآبدراسانسسورفاکتانتعنوانبه80%
رطوبتتأمینمنظوربهشد.پاشیاسپريهامیوهرويسپس
داخلوریختهظرفیدرونمقطرآبCC20نیاز،مورد
بستهکامالًرا ايمیوهجادربسپسشد.گذاشتهمیوهظرف
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دادهقرارگرادسانتیدرجه20دمايباآزمایشگاهمحیطدرو
کاملصورتبهعالئم شاهدهايمیوهدرآنکهازپسشد.

بهشد.انجامهانمونهازبرداريیادداشت، شدظاهر)100%(
هروتقسیممساويقسمت8بهمیوههرکهصورتاین

قطعاتنهایتدرشد.گرفتهنظردر%5/12معادلقسمت
نیا و (درویششدیادداشتوشمارشهامیوهآلودهوسالم

).1394همکاران، 

آماريتحلیلتجزیه و 
تصادفیکامالًطرحقالبدرآماريهايدادهتحلیلوتجزیه

SASآماريافزارنرمازاستفادهبا مقایسهانجامبرايوانجام9.1
Microsoft officeافزارنرمازودانکنروشازهامیانگین

excel .شداستفادهنمودارهارسمبراي2013

اسانسآنالیز
توسط هاگیري و شناسایی ترکیبجداسازي، اندازه

مجهز به GC-17Aمدل Shimudzuشرکت GCدستگاه 
.شد، انجام MS-QP5050سنج جرمی مدل آشکارساز طیف

در ستون موئین سیلیکاي گداخته از نوع هاجداسازي ترکیب
BP-X5)5% Phenyl 95% Methylpolysiloxan (

متر، ضخامت فیلم نازك میلی22/0با ابعاد قطر داخلی 
.انجام گردیدمتر 30میکرومتر و طول 25/0

نتایج
بود،اسانسزیاديمقدارحاويهنديمیخکگل

شدهخشکمیخکگلگرم100هرازايبهکهطوريبه
دستگاهازاستفادهبااسانسCC5حدودمیانگینطوربه

.آمددستببعد از آبگیري با سدیم سولفات کلونجر
استفادهباگیاهایناسانسدرموجودهايترکیبشناسایی

شد.انجامGC-MASوGCاز
ترکیب12هندي،میخکگلاسانسدردرمجموع 

بیشترین.شدشناساییاسانسیاجزاي%1/98برمشتمل
اوژنولترتیببهاسانسایندرشدهشناساییترکیب

هايترکیبسایربود.)%7/9(استاتاوژنولو)1/87%(
).1(جدولبودکاویکولومادندرنآروشاملمهم

هنديمیخکگلاسانسدرشدهشناساییمواددرصدونوع-1جدول
)%(مقدار تشابهدرصد t'R (A) RI (Calc) RI (STD) هاترکیبنام
03/0 95 77/4 898 889 2-heptanone

02/0 94 37/8 38/1099 1091 2-nonanone

03/0 90 59/8 58/1107 1098 linalool

30/0 93 39/13 30/1265 1253 chavicol

11/0 93 70/16 20/1356 1350 α-terpinyl acetate

09/87 90 81/17 00/1385 1408 Z-isoeugenol

68/0 91 86/19 07/1438 1439 aromadendrene

10/0 95 28/21 11/1474 1467 β-caryophyllene

01/0 92 83/30 01/1568 1582 β-caryophyllene oxide

01/0 93 93/8 15/924 932 α-pinene

02/0 95 94/28 84/1526 1541 Δ-cadinene

71/9 95 68/23 11/1535 1536 eugenol acetate
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شرایطدرمیخکگلاسانسقارچیضداثراتبررسی
اسانساینکهدادنشانمصنوعیکشتمحیطرويآزمایشگاه

.Fقارچسههرروي solani،B. cinereaوA. alternata

غلظتدرکهطوريبه.داردقويرشدازبازدارندگیخاصیت
سههررشداز%95ازبیشاسانس،لیتردرلیترمیکرو500
موجودهايدادهواریانستجزیهآمد.بعملجلوگیريقارچ
رويمیخکگلاسانسرشدازبازدارندگیاثرکهدادنشان

مقایسهاست.دارمعنیآماري%1سطحدرمزبورقارچسههر
درصداسانسغلظتافزایشباکهدادنشانهامیانگین

هايغلظتالبته .یابدمیافزایشنیزقارچرشدازبازدارندگی
کاهشلحاظازاسانساینازلیتردرلیترمیکرو500ازباالتر

مورددرندادند.نشانهمباداريمعنیتفاوتقارچرشد
.Bقارچروياسانسبازدارندگیتأثیر cinereaغلظتدر
لیتردرلیترمیکرو500غلظتبانیزلیتردرلیترمیکرو200

اسانساینکهمعناستبداناینکهندادنشانداريمعنیتفاوت
.Bقارچرويرارشدازبازدارندگیدرصدبیشترین cinerea

درلیترمیکرو500و100،200غلظتدرکهنحويبهدارد.
اینرشداز%99و%97،%67میانگینطوربهاسانس،اینلیتر

ایندررشدازبازدارندگیدرصدولیکرد.جلوگیريقارچ
.Aقارچرويهاغلظت alternataو%87،%58ترتیببه

.Fقارچرويو75/97% solaniو%84،%56میانگینطوربه
).1شکلو2(جدولبود50/96%

آزمایشگاهشرایطدرانباريهايقارچرشدرويمیخکگلاسانسمختلفهايغلظتتأثیر-2جدول
غلظت

لیتر)درمیکرولیتر(
)Cm(قارچرشدمیزان

A. alternataB. cinereaF. solani

e00/5d00/5e00/5(شاهد)صفر
10e83/4d75/4e90/4
50d13/4c53/3d98/3
100c20/2b63/1c10/2
200b78/0a15/0b65/0
500a18/0a05/0a11/0
1000a00/0a00/0a00/0

قارچرشدازبازدارندگیمیانگینروي)لیتردرلیتر(میکرومختلفهايغلظتدرمیخکاسانستأثیر-1شکل
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ایـن بـه هامیوهبافترويموجودهايقارچخسارت
.Bقــارچکــهبــودصــورت cinereaوکرکــیپوشــش

ایـن زیـر بافتکهکردایجادمیوهرويرنگیخاکستري
قـارچ ).d- 2(شکلرفتبینازوشده لهیدهکامالًکپک

F. solaniزمینـی سیبغدهرويریزيايقهوههايلکه
کردنـد. مـی پیشـروي کنـدي بههالکهاینکهآوردپدید

گـاهی آنهامرکزوچروکیدهفرورفته،هالکهرويپوسته
هـاي قسـمت نهایـت درشد.خشکیدهبافتمردناثردر

قـارچ ).e- 2(شـکل شـود مـی مـومی وخشکیدهآلوده
A. alternataازايدودهورنـگ سیاههايلکهصورتبه

ایـن مروربهکهشدنمایانمیوهبافتبهقارچتلقیحمحل
وبیـرون ازرامیـوه بافـت وکردنـد پیداگسترشهالکه

2شکلدرکهطورهمان).f- 2(شکلبردندبینازداخل
بازدارنـدگی قـدرت بامیخکگیاهاسانساستمشخص

بافـت رويزیـادي حـدود تـا هاقارچاینرشدازخود
آورد.بعملجلوگیريهامیوه

)a-c(میخکگلاسانستیمارتحتآلودههايمیوهبا)d-f(قارچبهشدهآلودههايمیوهبافتمقایسه-2شکل

بازدارندگیدرمیخکگلاسانساثرواریانستجزیه
.Fهايقارچرشداز solani،B. cinereaوA. alternata

داريمعنـی تفاوتآنهاخسارتکاهشومیوهبافتروي
اسانسغلظتافزایشباداد.نشانآماري%1سطحدررا

میـوه بافـت رويآنخسـارت نهایـت دروقـارچ رشد
100،200،500هايغلظتدرکهنحويبهیافت.کاهش

رشـد ازمیخـک گـل اسانسلیتردرلیترمیکرو1000و
.Fقارچ solaniقارچ،%81و%56،%43،%30ترتیببه

A. alternataو%89و%68،%55،%32میانگینطوربه

.Bقارچ cinerea و%93،%86،%55میـانگین طـور بـه
گرفتـه بکـار هايغلظتهمهآمد.بعملجلوگیري100%
میـوه بافـت رويقارچیعواملخسارتکاهشدرشده

را داريمعنـی تتفـاو زمینیسیبوگیالس،فرنگیگوجه
بهتـرین دادنـد. نشـان آلودهشاهدباآماري%1سطحدر

بافـت رويهـا قارچرشدازجلوگیريدراسانسغلظت
.Bقارچبرايهامیوه cinereaمیکرولیتر200غلظتدر

میکرولیتر1000غلظتدردیگرقارچدوبرايولیتردر
).3(شکلاستلیتردر
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میوهبافترويقارچخسارتکاهشبر)لیتردر(میکرولیترمیخکاسانسمختلفهايغلظتتأثیر-3شکل

بحث
گیاهیهاياسانسوطبیعیهايترکیبازاستفاده

ورلکنترايبشیمیاییموادوسمومزینگجایمنظوربه
عنوانهبسبزيومیوهبرداشتازپسهايبیماريدیریتم

کردهپیدافراوانیکاربرداخیرهايسالدربیولوژیکروشی
توجهایمنحالعیندرومؤثرروشیعنوانبهواست

است.کردهجلبخودبهرانامحققازبسیاري
ازبازدارندگیرويهنديمیخکاسانسپژوهشاین در

.Fانباريهايقارچرشد solani،A. alternataو
B. cinereaهايغلظتتأثیردامنهاماداشت،بسزاییتأثیر

نیزاینازپیشبود.متفاوتهاقارچاینرويآنمختلف
اسانسدراکسیدانیآنتیوباکتریاییضدقارچی،ضدفعالیت

اثباتبهآنازشدهمشتقهايترکیبومیخکعصارهو
Serrano(استرسیده et al., اسانستجزیهنتایج).2008
هايترکیبکه دادنشانپژوهشایندرشدهاستفادهگیاهی
اوژنول%71/9،اوژنول%09/87شاملمیخکاسانس
%11/0کاویکول،%3/0آرومادندرن،%68/0استات،
%03/0لینالول،%03/0کاریوفیلن،%1/0استات،تریفنول
ازآمدهبدستنتایجباکهباشدمینونانون%02/0وهپتانون

اسانسدرموجودهايترکیبمورددرهاپژوهشسایر

Lee(داردمطابقتتقریباًهنديمیخک & Shibamoto

Alam؛ 2001 et al., خاصیتهاترکیبایناغلب).2007
هايقارچرشدازبازدارندگیباعثودارندکشیمیکروب

،فرنگیگوجههايمیوهبافترويوکشتمحیطدرکپکی
هايترکیبشامليهااسانسشود.میگیالسوزمینیسیب
نشانهامیکروارگانیسمعلیهرافعالیتبیشترینی،فنولعمده

Vesaltalab(استجملهآنازمیخکاسانسودهندمی &

Gholami, فعالفنولیترکیبیکعنوانهباوژنول).2010
دارايترکیباینواستشدهجدامیخکگلاسانساز

Sangwan(باشدمیضدمیکروبیخواص et al., در).1990
اصلیبخشکهاستشدهبیاندیگريمشابهپژوهش
یککهاوژنولبرعالوههنديمیخکاسانسهايترکیب
.باشدمیفالونوئیدهاوهاتاننشاملاستفنولیترکیب

درفالونوئیدهاقارچیضداثرمورددرمتعدديتحقیقات
اینکهدارداحتمالرواز این،استشدهانجامگذشته

نیزگیاهایندرفالونوئیدوجوددلیلبهقارچیضدخاصیت
,Evans(باشد هاياکسیدانآنتیمنابعبهترینالبته ).1996

گیاهیستهاينمونهدرموجودیفنولهايترکیبطبیعی،
)Dormana et al., هايترکیباکسیدانیآنتیویژگی).2003

ساختاروکنندگیءاحیاقدرتازناشیعمدتاًیفنول
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هايرادیکالکردنخنثیبهقادرراآنهاکهستآنهاشیمیایی
کردنخاموشوفلزيهايیونباکمپلکستشکیلآزاد،

ازو استکردهگانهسهویگانهبا پیوند اکسیژنهايمولکول
عواملمقابلدرگیاهیهايبافتحفاظتباعثطریقاین

Ghaderi(شوندمیزابیماري et al., 2011.(
مختلفهايغلظتکه شدمشخصپژوهشاین در
وقارچمیسلیومیرشدازبازدارندگیمیزاندراسانس

با همچنیندارد.مهمیوکلیدينقشکشیقارچخاصیت
است،گرفتهقراراسانستأثیرتحتکهیقارچنوعبهتوجه

فعالیتواقعدرباشد.متفاوتتواندمیخاصیتاین
اسانسنوعبهبا توجههامیکروارگانیسممقابلدرهااسانس

اسانسمقداربههمیشهامااست؛متفاوتبیومیکرنژادو
Kalemba(داردبستگی & Kunicka, البته ).2003

اسانسایستاییقارچفعالیتکهاستشدهمشخص
درکشیقارچوپایینهايغلظتدرهنديمیخک
Shahi(دهدمیرخباالترهايغلظت et al., 2003.(

رشدازبازدارندگیخاصیتپژوهشاین درهمچنین
.Bقارچرويهنديمیخکاسانس cinereaقارچازبیشتر

A. alternataوF. solani.حداقلتوانمیکهنحويبهبود
.Bرويرااسانساینبازدارندهغلظت cinereaغلظتدر
برايکهحالیستدراینکرد.تعریفلیتردرلیترمیکرو200

ازباالترهايغلظتدرمیزانایندیگرقارچدو
مختلفمطالعاتدرشودمیتعریفلیتردرلیترمیکرو500
قارچیضدهايفعالیتمیخکهايفرآوردهرويشدهانجام

Yahyazadeh(استرسیدهاثباتبهگیاهاین et al.,

میخکاسانسppm50غلظتمشابهیپژوهشدر).2008
غلظتودادنشانمیسلیومیرشدبازدارندگی04/77%

ppm450وppm600قارچرشدازکامالًمیخکاسانس
B. cinereaکردجلوگیري)Vesaltalab & Gholami,

تعدادبیندرمیخکاسانسقويقارچیضدفعالیت).2010
بهنسبترااسانساینبهترعملکردهااسانساززیادي
رشدازجلوگیريدرشدهگرفتهبکاريهااسانسسایر
.Bهايقارچ cinereaوAlternaria porriاستدادهنشان

)Wilson et al., Shahi؛ 1997 et al., 2003(

هايقارچرشدازجلوگیريبامیخکاسانس
B. cinerea،A. alternataوF. solaniظاهرکهشدباعث

وگیپوسیدازوحفظهاقارچاینباشدهآلودههايمیوه
ضایعاتنهایتدر؛ کهشودجلوگیريمیوهبافتشدنآبکی

نیزهاپژوهشسایردرداد.کاهشتوجهیقابلحدتارا
ازجلوگیريباعثهنديمیخکاسانسکهاستشدهبیان
شودمیانباريهايمیوهدرزابیماريعواملوهاقارچرشد

استشدهمحصولبازارپسنديحفظسببيمؤثرطورهبو
)Zokaee Khosroshahi et al., Hasanzadeh؛ 2007 &

Aboutalebi, اسانسدرموجودهايترکیب).2012
ازپسقارچیهايپوسیدگیمؤثرکنترلباعثهنديمیخک

درهاترکیباینهمچنیناست؛شدهگیالسدربرداشت
Ghani(استبودهمؤثرنیزگیالسدمشدنايقهوهکاهش

et al., ضمنتواندمیگیاهیهاياسانسازاستفاده).2007
میوهضایعاتکاهشباعثمحصولایمنیوسالمتتأمین
واسانسنوعبهبا توجهقارچیيهاگونهحساسیتشود.

فعالیتدرتفاوتالبته است.متفاوتنآمختلفهايغلظت
دارد.بستگیآنهاترکیببهگیاهیهاياسانسقارچیضد
تشدیدکنندگیصورتبهیاتنهاییبهاستممکنترکیبیک

شودباعثرااسانسقارچیضدفعالیتهاترکیبسایربا
)Plotto et al., Tripathi؛ 2003 & Shukla, 2007.(

اسانس گل که پژوهش نشان داد این نتایج حاصل از 
فنولی هاياوي مقادیر بسیار زیادي از ترکیبمیخک ح

که این اسانس با وجود باشد میضدقارچی ازجمله اوژنول
اثر بازدارندگی قوي روي سه قارچ انباري هااین ترکیب

B. cinerea ،A. alternata وF. solani دارد. با توجه به
درآنهايترکیبواسانساینازتوانمیاین ویژگی، 

روي زابیماريعواملاینو کاهش خسارتکنترلجهت
جایگزینتواند میوکرداستفادهبرداشتازپسمحصوالت

شیمیاییهايکشقارچوسمومبکارگیريبرايمناسبی
بودندسترسدروبودنارزانبهتوجهبا.باشد

ضدعفونیدرگیاهایناسانسازتوانمیهنديمیخک
واثراتآنکهبدون،کرداستفادههامیوهبنديبستهوانبارها

باشد.داشتهزیستمحیطوکنندهمصرفبرايمهمیباقیمانده
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Abstract
This research was aimed to study the effects of antifungal activity of cloves (Syzygium

aromaticum L.) essential oil against three pathogens-Botrytis cinerea, Alternaria alternata and
Fusarium solani-isolated from tomato, cherries and potatoes by adding the fungus to their
medium and also identify antifungal activity of the essential oil as a food preservative against
the pathogen. Essential oil was extracted by Clevenger-type apparatus and identification and
amount of the essential oil was performed using chromatography–mass spectroscopy and gas
chromatography.The most important components of the essential oil were isoeugenol (87.09%),
eugenol acetate (9.71%), Aromadendrene (0.68%), Chavicol (0.3%), and Linalool (12.51%),
respectively. Isoeugenol has the highest percentage of growth inhibitory on B. cinerea, so that,
on average, 97% of the growth of this fungus was prevented at the concentration of 200 µl/l.
However, the growth inhibitory percentage at this concentration was calculated to be 87% and
94%, for A. alternata and F. solani, respectively. More than 95% and 100% of the growth of all
three fungi was prevented at concentrations of 500 and 1000 µl/l of essential oil.The best
essential oil concentration to prevent the growth of fungi on fruit tissue was 200µl/l for B.
cinerea, and 1000 µl/l for two other fungi. Antifungal properties of S. aromaticum essential oil
are due to phenolic compounds in it like eugenol. Our results clearly showed that S. aromaticum
essential oil was effective against post-harvest diseases, and its antiseptic properties could be
used in plant pathology.
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