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چکیده
توتفرنگی یکی از محصوالت باغبانی با فسادپذیری زیاد میباشد که در مرحله حمل و نقل و انبارمانی ،حساسیت بسیار زیادی به
بیماریهای قارچی دارد .در این تحقیق ،اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر فعالیت قارچ آسپرژیلوس در مرحله پس از
برداشت توتفرنگی مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار اجرا شد .فاکتورهای
مورد بررسی شامل کاربرد اسانس اسطوخودوس در غلظتهای صفر 055،و  1555میکرولیتر در لیتر حل و متیل سالیسیالت در
غلظتهای صفر 5/1 ،و  5/2میلیموالر بود .پس از اعمال تیمارها ،میوهها با قارچ آسپرژیلوس آلودهسازی شده و به انبار با دما 2درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  50درصد منتقل شده و پس از  12 ،7و  21انبارمانی صفات مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد گسترش رشد قارچ آسپرژیلوس و بروز بیماری در میوههای تیمار شده با  5/2میلیموالر متیل سالیسیالت و  1555میکرولیتر
در لیتر اسانس اسطوخودوس بهترتیب  32و  33درصد کمتر از میوههای شاهد بود .با افزایش دوره انبارداری ،درصد میوههای آلوده
افزایش یافت .میوههای تیمار شده با  055میکرولیتر در لیتر اسانس و  5/1میلیموالر متیل سالیسیالت ،ویتامین ث ،مواد جامد محلول
و فعالیت آنتیاکسیدانی باالتری نسبت به میوههای شاهد داشتند .لذا متیل سالیسیالت و اسانس اسطوخودوس بهدلیل داشتن خاصیت
قارچکشی باال میتوانند جایگزین قارچکشهای شیمیایی در کنترل بیماریهای قارچی توتفرنگی شده و سبب حفظ کیفیت آن در
انبار شوند.
واژههای کلیدی :بیماری قارچی ،انبارمانی ،مواد جامد محلول ،فعالیت آنتیاکسیدانی
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اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر کنترل...

(ارس و یوسای .)2001 ،0اسانس بهدست آمده از گل داوودی
( (Chrysanthemum leucanthemumنیز با غلظت 105
قسمت در میلیون دارای خاصیت آنتاگونیستی علیه قارچ
 Botrytis cinereaبوده است (چبلی 3و همکاران.)2004 ،
گیاهان خانواده نعناعیان ازجمله اسطوخودوس (Lavandula
) angustifoliaاثر ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی زیادی دارند
که عالوهبر قدرت کنترل رشد قارچها و میکروبها قادر به
حفظ کیفیت میوه در انبار نیز میباشند (رنجبر و همکاران،
.)1357
متیل سالیسیالت بهعنوان یک ترکیب فنولی طبیعی و
سالم با پتانسیل باال در کنترل تلفات پس از برداشت
محصوالت باغبانی مطرح هست .کاربرد متیل سالیسیالت
مقاومت به بیماریها و پوسیدگیهای قارچی در میوه گیالس
(یااوآ 7و همکاران )2005 ،و هلو (وانگ 5و همکاران)2006 ،
انبار شده را افزایش داد .با قرار گرفتن میوههای برداشت شده
گوجهفرنگی در معرض بخار متیل سالیسیالت نیز وقوع
پوسیدگیهای قارچی و سرمازدگی به شدت کاهش یافت
(دینگ 2و همکاران.)2002 ،
با توجه به اثر امیدبخش اسانسهای گیاهی و متیل
سالیسیالت در کنترل بیماریهای قارچی میوهها در مرحله
پس از برداشت و حساسیت توتفرنگی به عوامل بیماریزا به
خصوص قارچ آسپرژیلوس و کاهش رغبت به استفاده از مواد
شیمیایی ،پژوهش حاضر جهت بررسی اثر متیل سالیسیالت و
اسانس اسطوخودوس در کنترل پوسیدگی قارچی و حفظ
کیفیت میوه در انبار انجام شد.

مقدمه
گیاه توتفرنگی با نام علمی  Fragaria ananassaاز جنس
 Fragariaو از خانواده گلسرخیان ( )Rosaceaeمیباشد .میوه
توتفرنگی به دلیل تنفس و فعالیت متابولیکی باال یکی از
میوههای بسیار فسادپذیر بوده و با حساسیت زیاد به قارچهای
آسپرژیلوس ) (Aspergillus parasiticusو بوتریتیس
( ،)Botrytis cinereaطول عمر پایینی در مرحله پس از
برداشت دارد (دیریس 1و همکاران .)2001 ،اگرچه قارچکش-
های شیمیایی در کنترل عوامل بیماریزای قارچی مؤثر
هستند ولی استفاده مکرر و مداوم از آنها کنترل بیولوژیکی
توسط دشمنان طبیعی را مختل کرده و منجر به شیوع
بیماریها و توسعه گسترده مقاومت قارچها به انواع مختلفی از
قارچکشها ،سمیت برای موجودات غیرهدف و مشکالت
زیستمحیطی میشود .شناسایی ترکیبات فعال بیولوژیک که
بتوانند در مقیاس تجاری بهعنوان سموم بیولوژیک برای
کنترل بیماریهای پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرند
بسیار ارزشمند خواهد .لذا استفاده از ترکیبات طبیعی مانند
اسانسهای گیاهی و متیل سالیسیالت در کنترل پوسیدگی-
های قارچی پس از برداشت بهعنوان روشی سالم و بیخطر
میباشد (جئورجوپولوس1987 ،2؛ استاپ1991 ،3؛ االد 2و
همکاران.)1995 ،
در مورد اثر اسانسهای گیاهی بر کیفیت پس از برداشت
محصوالت باغبانی گزارشهای مختلفی ارائه گردیده است.
گزارش گردیده است اسانسهای آویشن ( Thymus
 )glandulosusو زنیان ( )Trachyspermum copticumبه
ترتیب در غلظتهای  255و  355میکروگرم در لیتر از رشد
قارچ  Aspergillus parasiticusدر میوه گالبی جلوگیری
نموده و حتی باعث بهبود طعم میوه شدند (مسکوکی و
مرتضوی .)1353 ،همچنین گزارش گردیده است کاربرد
اسانس بذرهای گیاه باریجه ) (Ferula gammosaسبب کاهش
میانگین رشد قارچ بوترتیس ( )Botrytis cinereaگردید که
کمترین و بیشترین میزان رشد قارچ بهترتیب در غلظتهای
 1255و صفر اسانس مشاهده شد (پیغامی آشنایی و همکاران،
 .)1353همچنین گزارش گردیده است اسانس گیاه آویشن با
غلظت  155میکرولیتر در لیتر ،در شرایط آزمایشگاه مانع از
رشد کامل میسیلیومهای قارچ  Botrytis cinereaشده است

مواد و روشها
تهیه مواد گیاهی و استخراج اسانس :سرشاخههای گلدار
گیاه اسطوخودوس از محوطهی فضای سبز دانشگاه ایالم تهیه
و در دمای اتاق و در سایه خشک شدند .سپس بهوسیله آسیاب
خرد شده و اسانس آنها به روش تقطیر با آب 15و به کمک
دستگاه کلونجر 11بهمدت  3ساعت استخراج گردید .اسانس به-
دست آمده در شیشههای تیرهرنگ در دمای  2درجه سانتی-
گراد درون یخچال تا زمان آزمون بیولوژیک نگهداری شد.

5. Aras and Usai
6. Chebli
7. Yaoa
8. Wang
9. Ding
10. Hydrodistillation
11. Clevenger apparatus

1. Dris
2. Georgopoulos
3. Staub
4. Elad
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پتریهای شاهد توسط قارچ بهطور کامل اشغال شود اندازه-
گیری شد .محلول توئین  25بهعنوان تیمار شاهد در نظر
ال
گرفته شد و هر تیمار در  3تکرار و در قالب طرح کام ً
تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .درصد بازدارندگی اسانس
اسطوخودوس و متیلسالیسیالت با استفاده از فرمول زیر
محاسبه شد (رنجبر و همکاران:)1357 ،

متیل سالیسیالت مورد استفاده تولید شرکت مرک (آلمان)
بود.
تهیه قارچ آسپرژیلوس :قارچ بیماریزای آسپرژیلوس
) (Aspergillus nigerاز سطح میوههای آلوده توتفرنگی جدا
شده و در ظروف پتریدیش حاوی محیطکشت  1PDAکشت
گردید .سپس در انکوباتور در دمای  20درجه سانتیگراد قرار
داده شد تا قارچها رشد کنند .برای خالصسازی قارچ از روش
تک اسپور استفاده شد .جهت شناسایی قارچ بیماریزا ریسه،
کنیدیوفور ،اسپور و رشد و رفتار قارچ روی محیطکشت مورد
مطالعه قرار گرفت .پس از تأیید صحت شناسایی ،قارچ در
لولههای حاوی  PDAدر دمای  2درجه سانتیگراد درون
یخچال نگهداری شد .آزمایش به دو صورت درون شیشهای ( In
 )vitroو دورن بدنی ( )In vivoانجام شد.
آزمایش

اول:

بررسی

اثر

ضدقارچی

IP=C - T/C×100

 =2IPدرصد بازدارندگی =C ،میانگین قطر هاله قارچ در
تیمار شاهد =T ،میانگین قطر هاله قارچ در تیمار اسانس
اسطوخودوس و متیل سالیسیالت
آزمایش دوم :آلودهسازی میوهها با سوسپانسیون قارچ
آسپرژیلوس
میوههای توتفرنگی در مرحلهای که  75-55درصد رنگ قرمز
گرفته بودند از مزرعهای در منطقه میشخاص (که در 20
کیلومتری شرق شهر ایالم واقع شده است) اردیبهشت ماه
 1322برداشت و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد .در
آزمایشگاه میوهها از لحاظ شکل ،رنگ ،اندازه ،عاری بودن از
آفات و بیماریها و صدمات ظاهری جدا شدند .میوههای
انتخاب شده با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم با غلظت
 155میکرولیتر در لیتر بهمدت  35ثانیه ضدعفونی شده و
پس از آن دو بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند .از
سوسپانسیون قارچ  Aspergillu nigerخالصسازی شده برای
آلودهسازی میوهها استفاده شد .بهوسیلهی الم گلبول شمار3
غلظت سوسپانسیون در حدود  153اسپور در هر میلیلیتر
تنظیم شد .سپس برای آلودهسازی ،میوهها با سوسپانسیون
قارچی بهطور کامل اسپری شدند و بهمدت  2ساعت در هوای
معمولی روی فویل استریل قرار گرفتند تا قارچ روی میوه
تثبیت شود.

اسانس

اسطوخودوس و متیل سالیسیالت در شرایط درون
شیشهای
در این آزمایش اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت با
محیطکشت  PDAمخلوط شد (اصغری مرجانلو و همکاران،
 .)1357محیطکشت بهمدت  25دقیقه در اتوکالو
(دمای 121درجه و فشار  1/0اتمسفر) استریل و سپس
جهت حذف آلودگی باکتریایی ،میزان  155میلیگرم در
لیتر آموکسیسیلین در دمای  25-20درجه سانتیگراد به
آن افزوده گردید .پس از آن اسانس اسطوخودوس در توئین
 25با غلظت  5/50درصد حل و وقتی که دمای محیط به
 25-20درجه سانتیگراد رسید به محیطکشت اضافه و
بالفاصله در پتریدیشهای یکبار مصرف استریل توزیع شد.
ال از
بعد از آمادهسازی محیطکشت قارچ آسپرژیلوس که قب ً
روی میوه توتفرنگی خالصسازی و تکثیر شده بود برای
آلودهسازی محیطکشت استفاده شد .برای آلودهسازی
دیسکهایی به قطر  0میلیمتر از میسیلیومهای قارچ را
برداشته و بهصورت معکوس در روی محیطکشت قرار گرفت
ال با محیطکشت تماس حاصل
به طوری که میسیلیومها کام ً
نمایند .در روش ترکیب اسانس اسطوخودوس و متیل
سالیسیالت با محیطکشت بالفاصله بعد از کشت قارچ ،دور
پتریها پارافیلم کشیده شد .قارچ کشت شده در انکوباتور با
دمای  22درجه سانتیگراد قرار گرفت و میزان رشد رویشی
هاله قارچ بهصورت روزانه و تا زمانی که سطح محیطکشت

تیمار میوهها با اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت
میوههای توتفرنگی پس از آلودهشدن با قارچهای عامل
پوسیدگی ،با غلظتهای صفر 055،و  1555میکرولیتر در لیتر
اسانس اسطوخودوس و غلظتهای صفر 5/ 1 ،و  5/2میلی-
موالر متیل سالیسیالت در ظروف یکبار مصرف استریل به
روش غوطه وری و بهمدت  35ثانیه تیمارشدند .در هر محلول
چند قطره توئین  225بهعنوان سورفاکتانت نیز مورد استفاده
قرار گرفت .برای هر تیمار  3تکرار و برای هر تکرار  10عدد
2. IP = Inhibitory Percentage
3. Haemocytometer
4. Tween 20

1. Potato Dextrose Agar
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میوه داخل ظرف یکبار مصرف استریل درب دار (ردی 1و
همکاران )1997 ،قرار داده شد .درب ظروف حاوی میوه با
ایجاد کمی فشار بهطور کامل بسته شده بهنحویکه امکان نفوذ
هوا به داخل ظرف و تبخیر اسانس و متیل سالیسیالت وجود
نداشت .سپس ظروف حاوی میوههای تیمار شده در انکوباتور با
دمای 2 ± 1درجه سانتیگراد نگهداری شده و دردورههای
انبارمانی  12 ،7و  21روز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه
 )2/2و مقایسه میانگینها در هر دو آزمایش با روش آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد انجام گردید.
نتایج
آزمایش

اول:

بررسی

اثر

ضدقارچی

اسانس

اسطوخودوس و متیل سالیسیالت در شرایط درون
شیشهای

اندازهگیری صفات

نتایج نتایج نشان داد که غلظتهای بهکار رفته اسانس
اسطوخودوس ( 055و  1555میکرولیتر در لیتر) و
متیلسالیسیالت ( 5/1و  5/2میلیموالر) بهطور قابل
مالحظهای از رشد قارچ آسپرژیلوس در روش اختالط ترکیبات
با محیطکشت جلوگیری کردند .اثر بازدارندگی تیمارها
اختالف معنیداری با شاهد (حاوی محلول توئین  )25داشتند
(جدول .)1

پس از خارج نمودن میوهها از انبار در زمانهای مختلف صفات
زیر ارزیابی شدند:
میزان پوسیدگی میوهها بر اساس روش اصغری و همکاران
( )1357و با درجهبندی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
( =5میوه سالم =1 ،کمتر از  15درصد میوه پوسیده-25 =2 ،
 11درصد 21-35 =3 ،درصد 31-25 =2 ،درصد21-05 =0 ،
درصد 01-30 =3 ،درصد 30-55 =7 ،درصد ،و  =5بیش از 55
درصد میوهها پوسیده شده باشند) .درصد کاهش وزن میوه در
طول دوره انبارمانی با توزین میوهها در قبل و بعد از انبار،
محاسبه شد pH .با استفاده از دستگاه پیاچ متر (مدل Istek-
 ،pH–200Lساخت کشور کره جنوبی) و مواد جامد محلول با
استفاده از رفراکتومتر دستی (مدل ،ATC–1E-ATAGO
ساخت کشور ژاپن) و اسیدیته قابل تیتراسیون با استفاده از
سود  5/1نرمال تا رسیدن به  5/1 ،pHاندازهگیری شدند.
ویتامین ث (اسید آسکوربیک) با استفاده از روش تیتراسیون با
یدور پتاسیم تعیین شد (ماجدی .)1373 ،فعالیت
آنتیاکسیدانی کل براساس روش مون و ترائو )1998( 2از طریق
غیرفعال کردن رادیکالهای آزاد توسط مادهی دی فنیل-1-
پیکریل هیدرازیل 3اندازهگیری شد.

آزمایش دوم :ارزیابی میزان پوسیدگی قارچی میوه در
انبار
نتایج نشان داد که تیمارهای اسانس اسطوخودوس و متیل
سالیسیالت در مقایسه با شاهد رشد قارچ را بهطور مؤثری
کاهش دادند .کاربرد غلظت  5/1میلیموالر متیل سالیسیالت
مؤثرتر از غلظت  5/2میلیموالر آن و غلظت  1555میکرولیتر
در لیتراسانس اسطوخودوس مؤثرتر از غلظت  055میکرولیتر
در لیتر آن بود .اثرات متقابل اسانس اسطوخودوس و متیل
سالیسیالت و دوره انباری حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار
تیمارها در کاهش پوسیدگی در هر سه سطح دوره انباری بود.
با افزایش دوره انباری درصد میوههای آلوده افزایش یافت
(نمودار  1و .)2

روش آماری

درصد کاهش وزن

آزمایش اول در شرایط درونشیشهای انجام شد و از طرح
ال تصادفی جهت تجزیه آماری استفاده شد .آزمایش دوم
کام ً
ال تصادفی با  3فاکتور و 3
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کام ً
تکرار (هر تکرار شامل 10عدد میوه) انجام شد که فاکتور اول
غلظت اسانس اسطوخودوس ( 055 ،5و 155میلیگرم در
لیتر) ،فاکتور دوم غلظت متیل سالیسیالت ( 5/51/5،5و 5/2
میلیموالر) و فاکتور سوم دوره انبارداری 12 ،7و  21روز بود.

بیشترین میزان درصد کاهش وزن ( 5/02درصد) در تیمار
 1555میکرولیتر در لیتر اسانس اسطوخودوس بود و استفاده
از متیل سالیسیالت در هر سه غلظت اسانس اسطوخودوس
باعث کاهش معنیدار درصد کاهش وزن نسبت به شاهد شد.
با افزایش دوره انباری درصد کاهش وزن میوهها افزایش یافت.
کمترین درصد کاهش وزن در ترکیب تیماری 055
میکرولیتردر لیتر اسانس اسطوخودوس و  5/1میلیموالر متیل
سالیسیالت مشاهده گردید.

1. Reddy
2. Moon and Terao
)3. 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH
4
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جدول  :1میزان بازدارندگی اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس میوه توتفرنگی در شرایط درون شیشهای
Table 1: Inhibition rate of methyl salicylate and lavender essential oil on Aspergillus niger fungi growth of strawberry at In vitro condition

آسپرژیلویس نیگر (میزان بازداری)

اسانس اسطوخودوس (میکرولیتر در لیتر)

آسپرژیلویس نیگر (میزان بازداری)

متیل سالیسیالت (میلیموالر)

)Aspergillus niger (Inhibition rate
0c
73.33b
96.66a

)Lavender essential oil (µl L-1
0
500
1000

)Aspergillus niger (Inhibition rate
0c
58.9b
90.41a

)Methyl salicylate (mM
0
0.1
0.2

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح  0درصد نیستند
Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level

جدول  :2تجزیه واریانس اثر اسانس اسطوخودوس ،متیل سالیسیالت ،زمان و اثرهای متقابل آنان بر صفات مورد بررسی میوه توتفرنگی تلقیح شده با قارچ آسپرژیلوس
Table 2: ANOVA of Lavender essential oil, Methyl salicylate, storage time and their interaction effects on evaluated parameters of strawberry cv. Selva inoculated with
Aspergillus niger

منبع تغییر

درجه آزادی

پوسیدگی

کاهش وزن

اسیدیته قابل تیتراسیون

پی اچ

مواد جامد محلول

شاخص طعم

فعالیت آنتی اکسیدانی

ویتامین ث

Source of variation

df

Decay

Weight loss

TA

pH

TSS

TA/TSS

Antioxidant Activity

Vitamin C

اسانس

2

**20.8

**0.147

**0.024

0.001ns

**2.42

*1.45

**38.52

*45.77

)Essential oil (EO

متیل سالیسیالت

2

**5.66

**0.167

**0.024

0.004ns

**2.78

*1.5

0.48ns

**75.21

**84.47

**1.65

**0.026

**1.82

*0.5

**19.25

**44.6

**51.18

)Methyl salicylate (MeSA

زمان انبارداری

2

)Storage time (T

اسانس × متیل سالیسیالت

4

**8.81

**0.01

*0.008

0.001ns

**1.07

**2.45

**32.69

27.64ns

EO × MeSA

زمان انبارداری × اسانس

4

**3.59

**0.01

0.003ns

0.006ns

*0.35

1.13ns

2.35ns

0.45ns

متیل سالیسیالت × زمان انبارداری

4

**0.56

*0.004

0.007ns

0.004ns

0.16ns

0.14ns

1.51ns

0.22ns

اسانس × متیل سالیسیالت × زمان انبارداری

8

EO × T
MeSA × T

**1.16

*0.004

0.002ns

0.006ns

0.1ns

0.36ns

1.54ns

0.14ns

EO × MeSA × T

ضریب تغییرات
C.V.

-

13.07

8.52

7.85

3.04

7.88

 * ،nsو ** :بهترتیب فاقد تفاوت معنیدار و دارای تفاوت معنیدار در سطح  0و  1درصد
)ns: Means no significant,** and * show being significant (α=0.05 and 0.01, respectively

5

9.93

7.85

9.88

...اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر کنترل
0 ppm

500 ppm

1000 ppm

6

a

درج پوسیدگی
Decay degree

5

4
b

3

c

c

2
d

1

e

e
f

f

0
7

14

21

)زمان انبارداری (روز
Storage period (day)

 اثر متقابل اسانس اسطوخودوس و دوره انباری بر میزان پوسیدگی میوه توتفرنگی تلقیح شده با قارچ آسپرژیلوس:1 شکل
 درصد نیستند0 میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح
Fig. 1: Interaction effects of lavender essential oil and storage time on decay rate of strawberry fruits inoculated with
Aspergillus niger
Means, in each column, followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level

درج پوسیدگی
Decay degree

0 mM
5
4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

0.1 mM

0.2 mM
a
b

b

c

d
e

f

g

7

g

14

21

)زمان انبارداری (روز
Storage period (day)

 اثر متقابل متیل سالیسیالت و دوره انباری بر میزان پوسیدگی میوه توتفرنگی تلقیح شده با قارچ آسپرژیلوس:2 شکل
 درصد نیستند0 میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح
Fig. 2: Interaction effects of methyl salicylate and storage time on decay rate of strawberry fruits inoculated with
Aspergillus niger
Means, in each column, followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level
.

6

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد شانزدهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 59

دست آمد و بقیه تیمارها اختالف معنیداری با یکدیگر نشان
ندادند (جدول .)3

میزان اسیدیته قابل تیتراسیون ((TA

تیمار اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت اثر معنیداری
در سطح  0درصد روی اسیدیته قابل تیتراسیون میوه گذاشت.
اسیدیته قابل تیتراسیون میوههای تیمار شده با اسانس
اسطوخودوس در غلظتهای  055و  1555میکرولیتر در لیتر و
متیل سالیسیالت در غلظت  5/2میلیموالر بیشتر از میوههای
شاهد بود .با افزایش دوره انباری میزان اسیدیته قابل
تیتراسیون کاهش یافت (جدول .)3

فعالیت آنتیاکسیدانی
اثر تیمار اسانس اسطوخودوس بر فعالیت آنتیاکسیدانی میوهها
در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .بیشترین میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی مربوط به هر دو غلظت اسانس
اسطوخودوس بود .با افزایش دوره انباری فعالیت آنتیاکسیدانی
میوهها بیشتر شد .مقایسه میانگین اثرات متقابل اسانس
اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر این صفت نشان داد که
استفاده از متیل سالیسیالت در غلظت  055میکرولیتر در لیتر
اسانس اسطوخودوس سبب افزایش معنیدار میزان فعالیت
آنتیاکسیدانی میوهها نسبت به شاهد گردید (جدول .)2

مواد جامد محلول ((TSS

جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل اسانس
اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر مواد جامد محلول در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2میوههای
شاهد و تیمار شده با  5/1میلیموالر متیل سالیسیالت با
کمترین میزان  ،TSSبا تیمارهای اسانس اسطوخودوس و 5/2
میلیموالر متیل سالیسیالت با بیشترین میزان  ،TSSاختالف
معنیداری داشتند (جدول .)3

ویتامین C

نتایج نشان داد که بیشترین میزان ویتامین  Cدر میوههای
تیمار شده با  055میکرولیتر در لیتر اسانس اسطوخودوس و
 5/1میلیموالر متیل سالیسیالت وجود دارند (جدول .)2
استفاده از متیل سالیسیالت در هر دو غلظت سبب افزایش
معنیدار ویتامین  Cنسبت به شاهد گردید .با افزایش دوره
انباری میزان ویتامین  Cکاهش پیدا کرد .اثرات متقابل تیمارها
بر این صفت معنیدار نشد (جدول .)2

شاخص طعم ()TSS/TA
بیشترین شاخص طعم در تیمارهای  1555میکرولیتر در لیتر
اسانس اسطوخودوس و  5/2میلی موالر متیلسالیسیالت به-

جدول  :3اثر غلظتهای مختلف اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر شاخصهای کیفی میوه توتفرنگی رقم سلوا در انبار سرد
Table 3: The effect of different concentration of lavender essential oil and methyl salicylate on qualitative parameters of
strawberry cv. Selva in cold storage

پارامترهای کیفی
غلظت
Concentration

Qualitative parameters

پی اچ

اسیدیته قابل تیتراسیون

مواد جامد محلول

شاخص طعم

pH

TA

TSS

TSS/TA

اسانس (میکرولیتر در لیتر)
)Essential oil (µl/l
0
500
1000

3.17a
3.16a
3.15a

0
0.1
0.2

3.15a
3.17a
3.17a

0.64b
0.68a
0.7a

4.31c
4.52b
4.91a

6.87ab
6.65b
7.11a

متیل سالیسیالت (میلیموالر)
)Methyl salicylate (mM
4.44b
0.64b
b
4.35
0.67b
a
4.95
0.70a

6.92b
6.62b
7.08a

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح  0درصد نیستند
Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level
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اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر کنترل...

جدول  :2اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر میزان پوسیدگی ،درصد کاهش وزن ،ویتامین  Cو فعالیت آنتیاکسیدانی
توتفرنگی رقم سلوا در انبار سرد
Table 4: The effect of lavender essential oil and methyl salicylate on decay, weight loss, vitamin C and antioxidant
activity of strawberry cv. Selva in cold storage

پارامترها
غلظت

Parameters

Concentration

فعالیت آنتیاکسیدانی (درصد)
(Antioxidant activity )%

0
500
1000

23b
25a
25a

0
0.1
0.2

24a
24a
24a

ویتامین ث (میلیگرم بر 155
گرم وزن تازه)
)Vitamin C (mg/100 g FW

کاهش وزن (درصد)

درج پوسیدگی

)Weight loss (%

Decay degree

اسانس (میکرولیتر در لیتر)
)Essential oil (µl/l
35b
37a
35b

0.51b
0.4c
0.54a

2.68a
1.36b
1.02c

متیل سالیسیالت (میلیموالر)
)Methyl salicylate (mM
34b
37a
36a

0.57a
0.43c
0.46b

2.21a
1.35c
1.5b

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح  0درصد نیستند
Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level

فعال زیستی بوده که قادرند بهعنوان ردهی جدیدی از قارچ-
کشهای تجاری ایمن توسعه یابند.
متیل سالیسیالت نیز بهعنوان یک ترکیب فنولی طبیعی و
سالم با پتانسیل باال در کنترل تلفات پس از برداشت محصوالت
باغبانی مؤثر میباشد که در کاهش پوسیدگی میوههای
توتفرنگی در این پژوهش مفید واقع گردید (جدول  .)2متیل
سالیسیالت باعث کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز در میوه شده و بهدنبال آن
افزایش تجمع مولکولهای پراکسید هیدروژن صورت میگیرد.
باال رفتن غلظت پراکسید هیدروژن میتواند بهعنوان پیامبر
ثانویه در فعالسازی پروتئینهایی با وزن مولکولی کم مرتبط با
بیماری زایی عمل نموده و از طریق افزایش بیان و فعالیت
آنزیمهای دفاعی گیاه مانند کیتیناز ،گلوکوناز و فنیل آالنین
آمونیالیاز باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل عوامل بیماریزا
گردد که به این مقاومت ،مقاومت اکتسابی سیستمیک گفته
میشود (نیشیکاوا 3و همکاران .)2003 ،نتایج این آزمایش با
یافتههای دینگ و همکاران ( )2002در میوههای گوجهفرنگی و
ونگ و همکاران ( )2006در هلو مطابقت دارد که اثر متیل
سالیسیالت بر کاهش پوسیدگی و سرمازدگی را ثابت کردهاند.
با افزایش دوره انباری میزان پوسیدگی افزایش یافت (شکل .)2
چنین نتایجی توسط پیغامیآشنایی و همکاران ( )1353در

بحث
لینالول1

( 22/2درصد) و
اسانس اسطوخودوس حاوی
الواندولیل استات )12/3( 2می باشد که یک ترپنوئید با ساختار
الکلی بوده و فعالیت ضدقارچی باالیی در برابر قارچ آسپرژیلوس
دارد (رنجبر و همکاران .)1357 ،اثر اسانس اسطوخودوس در
غلظتهای  055و  1555میکرولیتر در لیتر درکاهش میزان
پوسیدگی قارچی در این آزمایش (جدول  )2دلیل بر این
مدعاست که با یافتههای رنجبر و همکاران ( )1357و مسکوکی
و همکاران ( )1353همخوانی دارد .سمیت سلولی اسانس
عمدت ًا به دلیل حضور فنولها ،آلدئیدها و الکلهاست که مانع
فعالیت قارچها میشود (برونی 3و همکاران .)2003 ،اسانسها در
سلولهای یوکاریوتی میتوانند قطبزدایی غشاهای میتوکندری
را بهوسیله کاهش پتانسیل غشاء و تأثیر بر چرخه یونی کلسیم
و دیگر کانالهای یونی و شیب  pHتحریک کنند (ریشتر و
شگل .)1993 ،2اسانسها سیالیت غشاها را تغییر میدهند
بهطوریکه غیرطبیعی نفوذپذیر میشوند و منجر به نشت
رادیکالها ،سیتوکروم  ،cیونهای کلسیم و پروتئینها شده و
باعث تنش اکسیداتیوی میگردند (یون 0و همکاران .)2000 ،لذا
میتوان گفت اسانسهای گیاهی منبع غنی از مواد شیمیایی
1. Linalool
2. Lavandulyl acetate
3. Bruni
4. Rishter and Shegel
5. Yoon

6. Nishikawa
8
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کاربرد اسانس اسطوخودوس و متیلسالیسیالت عالوه بر
کنترل آلودگی قارچی و کاهش وزن ،آثار سوء بر روی کیفیت
میوه نداشتند و در اکثر موارد باعث حفظ کیفیت از جمله
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی ،ویتامین  ،Cمواد جامد محلول،
اسیدیته قابل تیتراسیون ،شاخص طعم و جلوگیری از کاهش
وزن در طول انبارداری شدند (جداول  3و  .)2نتایج مشابهی
توسط مسکوکی و موتضوی ( )1353گزارش شده که با کاربرد
Aspergillus
اسانسهای آویشن و زنیان رشد قارچ
 parasiticusرا در میوههای گالبی کنترل و باعث بهبود طعم
میوه نیز شدند.
بهطورکلی ،با در نظر گرفتن نتایج این آزمایش و سایر
تحقیقات در درجه اول تیمار اسانس اسطوخودوس و در درجه
دوم تیمار متیلسالیسیالت برای حفظ کمیت و کیفیت میوه
توتفرنگی در دوره انبارمانی توصیه میشود .البته میبایست
تحقیقات زیادی انجام شود تا امکان استفاده از اسانسهای
گیاهی و متیلسالیسیالت در فرموالسیونهای مناسب برای هر
کدام از محصوالت فراهم شود.

سیب نیز گزارش شده که میزان آلودگی میوه با قارچ
 cinereaپس از 15و  25روز بهشدت افزایش یافت.
کاهش وزن میوه در طول دوره انبار میتواند سبب پژمردگی
و پالسیدگی شود که میزان بازارپسندی و مقبولیت
مصرفکننده را کاهش میدهد .از طرف دیگر این کاهش وزن
از لحاظ اقتصادی باعث افت کمی محصول میشود .بنابراین هر
تیماری که سبب جلوگیری از این کاهش وزن شود ارزشمند
خواهد بود که استفاده از تیمارهای اسانس اسطوخودوس در
غلظت  055میکرولیتر در لیتر و متیل سالیسیالت  5/1میلی-
موالر سبب کم شدن معنی دار کاهش وزن میوهها شدند .از
طرفی غلظت باالی اسانس اسطوخودوس باعث افزایش درصد
کاهش وزن شد (جدول  .)2غلظت باالی اسانس شاید بهعنوان
یک عامل تنشزا باعث افزایش فعالیتهای حیاتی سلول شده و
در نتیجه منجر به مصرف بیشتر مواد غذایی ذخیره میوه و
کاهش وزن بیشتر میوهها شود .در تحقیقی بخاردهی با متیل-
سالیسیالت سبب کاهش معنیدار درصد کاهش وزن میوههای
انار در طول دوره انباری شد (سیاری و همکاران )2010 ،که در
این پژوهش هم نتایج مشابهی با کاربرد متیل سالیسیالت
حاصل شد.
Botrytis
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Effect of Lavender Essential Oil and Methyl Salicylate on the Control of Aspergillus
Fungus and Postharvest Quality of Strawberry Cv. Selva
Gharibi1, R., Sayyary2*, M. and Norollahi3, K.
Abstract
Strawberry, one of the perishable important horticultural crops, is sensitive to fungal pathogens especially during
handling and storage. In this research, the effects of lavender essential oil (LEO) and methyl salicylate (MeSA) on the
control of Aspergillus-caused fungal disease were investigated. The study was conducted as a factorial experiment
based on a completely randomized design (CRD) with 3 replications. The treatments were 3 concentrations of LEO
including 0, 500 and 1000 μlL-1 and 3 levels of MeSA including 0, 0.1 and 0.2 mM. After treatment, the fruits
inoculated by Aspergillus suspension and transfered to cold storage (2°C and 85% humidity) and after 7, 14 and 21
days, some parameters were evaluated. The results showed that diseases incidence of treated fruits with 1000 μlL-1 LEO
and 0.1 mM MeSA were 39 and 63% lower than untreated fruits, respectively. With increasing the storage period, the
percentage of infected fruits increased. Treated fruits with 500 μlL-1 LEO and 0.1 mM MeSA had high content of
soluble solids, vitamin C and antioxidant activity. Therefore, LEO and MeSA having fungicide effect could be used
instead of with synthetic fungicides to controlling fungal disease of strawberry and maintain fruits quality during
storage.
Keywords: Fungal disease, Cold storage, Soluble solid content, Antioxidant activity
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