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تأثیر نانوامولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگیهای پس از برداشت میوة توتفرنگی
 .1حمیدرضا علیزاده*؛  .2محسن فرزانه؛  .3ذبیحاهلل اعظمی
 1و  .3استادیاران گروه گیاهپزشکی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه جیرفت
 .2استادیار گروه کشاورزی ،پژوهشکدة گیاهان و مواد اولیة دارویی ،دانشگاه شهید بهشتی ،اوین ـ تهران
(تاریخ دریافت - 1334/4/22 :تاریخ تصویب)1334/7/21 :

چکیده
کاربرد اسانسها در کنترل بیمارگرهای گیاهی عموماً بهدلیل محلولیت پایین در آب ،فشار بخار باال و
ناپایداری فیزیکی و شیمیایی با دشواریهایی همراه است .یکی از روشهای بهحداقلرساندن این
تأثیرات ،استفاده از سیستم نانوامولسیون است .افزون بر این ضمن سهولت کاربرد و پایداری باعث
افزایش خواص ضد میکروبی نیز میشود .در این تحقیق ،پس از تهیة اسانس دارچین (

Cinammon

 ،)zeylanicumنانوامولسیون اسانس تهیه و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن مشخص شد .اندازة
ذرهای نانوامولسیون  111/33±3/37نانومتر تعیین شد .امولسیون و نانوامولسیون اسانس بههمراه
قارچکش تیابندازول در غلظتهای مختلف مادة مؤثره برای کنترل قارچهای  Rhizopus stoloniferو
 Botrytis cinereaعامل پوسیدگی میوة توتفرنگی مطالعه شدند .نتایج در محیط کشت جامد

PDA

نشان داد که امولسیون و نانوامولسیون اسانس دارچین تفاوت معنیداری در فعالیت ضد قارچی
نداشت و علیه قارچهای  B. cinereaو  R. stoloniferبهترتیب حداقل غلظت بازدارندگی کامل برابر
 155و  1555میکرولیتر مادة مؤثره در لیتر محیط کشت نشان دادند .نتایج روی میوه نشان داد که
نانوامولسیون اسانس نسبت به امولسیون اسانس ،تأثیر بیشتری در کاهش پوسیدگیهای قارچی میوة
توتفرنگی دارد .در باالترین غلظت کاربردی ( 2در هزار) ،بین تیابندازول با نانوامولسیون اسانس
دارچین تفاوت معنیدار در کاهش پوسیدگی رایزوپوسی میوه مشاهده نشد .در کنترل پوسیدگی
خاکستری میوه ناشی از  ،B. cinereaنانوامولسیون دارچین در غلظتهای  2در هزار و  1در هزار
بهترتیب با  3/33و  1/33درصد پوسیدگی خاکستری میوه ،بیشترین تأثیر را در کاهش پوسیدگی
داشت .نانوامولسیون اسانس دارچین برای ساخت قارچکشهای طبیعی میتواند توصیه شود.
کلیدواژگان :اسانس دارچین ،توتفرنگی ،کنترل پوسیدگی قارچی ،نانوامولسیون.
مقدمه
گیاه توتفرنگی به خانوادة  Rosaceaeو جنس
تعلق دارد كه حساسیت آن به پوسیدگیهای قارچی
بهخصوص  Rhizopus stoloniferو كپك خاكستری حاصل
از  ،Botrytis cinereaباعث شده است كه یكی از میوههای
Fragaria

* تلفن21902552190 :

بسیار فسادپذیر باشد و طول عمر پایینی داشته باشد.
بنابراین ،كاربرد سموم شیمیایی برای كاهش خسارت ناشی
از عوامل بیماریزای گیاهی پس از برداشت اجتنابناپذیر
است ( .)Behnamian and Masiha 2002استفاده از
قارچكشها بهترین راه كنترل بیماریهای پس از برداشت
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است .سمپاشی میوهها پیش از برداشت با بنومیل 9و
بالفاصله پس از برداشت با تیابندازول ،0شستن میوهها با
سدیم اورتوفنیل فنات 9یا ایمازالیل 4بهصورت محلول یا
تیمارهای واكسی در خطوط بستهبندی و جعبهزنی
كارخانهها رایجترین روش كنترل بیماریهای پس از
برداشت هستند ( .)Narayanasamy 2006كاربرد این
سموم شیمیایی ،زیانهایی چون مسمومیت حاد یا مزمن
برای موجودات غیرهدف از جمله انسان در پی دارد كه با
خاصیت تجمعی در بدن موجودات زنده یا خاصیت
سرطانزایی همراه است .از طرف دیگر افزایش مقاومت به
قارچكش مورد استفاده در جمعیت بیمارگرهای پس از
برداشت نیز یك مشكل جدی است ( Barkai-Golan 2001,
.)Ill and Kruger 1999
امروزه ،بهدلیل توجه ویژه به سالمتی انسان و محیط
زیست ،انگیزهها برای یافتن روشهای جایگزین سموم
بسیار بیشتر شده است .بنابراین ،تقویت هرچه بیشتر
روشهای طبیعی و استفاده از فرآوردههای گیاهی كه
خاصیت ضد قارچی دارند نیز بسیار مورد توجه است
( .)Gyawali and Ibrahim 2014اسانسها بهدلیل
تأثیرگذاری در فاز بخار ،امكان كنترل بیماریهای پس
از برداشت محصوالت كشاورزی و غذایی را به صورت
تدخینی نیز فراهم میكنند ( Paster et al. 1995,
.)Hammer et al. 1999, Tripathi et al. 2008
مصرف اسانسها عموماً بهدلیل محلولیت پایین در
آب ،فشار بخار باال و ناپایداری فیزیكی و شیمیایی با
دشواریهایی در كاربرد همراه است (.)Ardalan 2014
عالوه بر این ،اسانسها در محصوالت ایجاد بو و مزه
میكنند كه این امر خوشایند مصرفكنندگان نیست؛
بنابراین ،امروزه تالش میشود تا تأثیرات نامطلوب
اسانسها كاسته شود .یكی از روشهای بهحداقلرساندن
این تأثیرات نامطلوب ،استفاده از نانوامولسیون آنهاست
كه سبب افزایش پایداری تركیبات فرار ،محافظت آنها
در برابر تأثیرات متقابل با سایر تركیبات و افزایش
خواص ضد میكروبی از طریق افزایش جذب سلولی
میشود (.)Donsi et al. 2011
1. Benlate
2. TBZ
3. SOPP
4. Lmazalil

در این تحقیق سعی شده است كه برای به حداقل
رساندن ضایعات میوة توتفرنگی بین محل تولید تا
مصرف و كاهش باقیماندة سموم شیمیایی ،تأثیر
امولسیون و نانوامولسیون اسانس گیاه دارویی و ادویهای
دارچین بر كنترل پوسیدگی رایزوپوسی و
كپكخاكستری میوة توتفرنگی بررسی شود تا در
صورت حصول نتایج مطلوب ،بتوان از آن بهعنوان
جایگزین قارچكشهای شیمیایی در كاهش ضایعات پس
از برداشت میوة توتفرنگی بهره برد.
مواد و روشها
تهیة مواد گیاهی و استخراج اسانس

پوست خشكشدة درخت دارچین از عطاری تهیه و با
آسیاب خرد شد .سپس ،اسانس آن به روش تقطیر با آب
و به كمك دستگاه كلونجر 2بهمدت سه ساعت استخراج
شد .استخراج اسانس برای هر نمونه در سه تكرار و برای
هر تكرار  22گرم نمونة گیاهی استفاده شد .اسانس
بهدستآمده به كمك سولفات سدیم خشك آبگیری و
در شیشههای تیره در دمای  4درجة سلسیوس درون
یخچال تا زمان آنالیز و بررسی آزمون ضد قارچی
نگهداری شد.
تهیة فرموالسیون نانوامولسیون اسانس

فرموالسیون نانوامولسیون اسانس دارچین (حاوی 92
درصد اسانس) ،از گروه مهندسی شیمی پژوهشكدة
گیاهان و مواد اولیة دارویی دانشگاه شهید بهشتی تهیه
شد ( .)Ardalan 2014برای تهیة نانو ذرات اسانس از
دستگاه پروب شركت امواج فراصوت ،با ژنراتور مدل
 MTIسوئیس 422 ،وات 002 ،ولت ،فركانس 02/2
كیلوهرتز ،دامنة  92درصد و قطر پروب  91سانتیمتر
استفاده شده بود .برای تهیة نانوامولسیون از اسپن،552
تویین  952و ولسیتین 5استفاده شده بود .در انتها،
ظروف حاوی نانوامولسیون بهخوبی پوشانده و در دمای
یخچال و دور از نور نگهداری شدند.

5. Clevenger
6. Span 80
7. Tween 80
8. Lecithin
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تعیین اندازۀ ذرهای نانوامولسیونها

اندازة ذرهای نانوامولسیون تهیهشده به كمك دستگاه
 9DLSتعیین شد .همچنین ،محدودة توزیع ذرات به
كمك دستگاه بهدست آمد (.)Ghaderi 2014
تهیة زادمایة بیمارگر

دو قارچ عامل پوسیدگی پس از برداشت میوة توتفرنگی
 SBU205 B. cinereaو  R. stolonifer SBU204از
كلكسیون میكروبی پژوهشكدة گیاهان و مواد اولیة
دارویی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهیه شدند .برای تهیة
زادمایة جدایة مورد نظر ،از كشت یك هفتهای آن روی
محیط  PDAنگهداریشده در دمای  02درجة سلسیوس
و دورة نوری معمولی (دوازده ساعت روشنایی ،دوازده
ساعت تاریكی) استفاده شد .سوسپانسیون اسپور در آب
مقطر سترون حاوی  2/22درصد تویین  52تهیه و
سپس ،به كمك هماسیتومتر بهغلظت  924اسپور در هر
میلیلیتر آب مقطر سترون تعیین شد.
بررسی اثر ضد قارچی امولسیون و نانوامولسیون
اسانس در آزمایشگاه

اثر ضد قارچی امولسیون و نانوامولسیون اسانس دارچین
روی قارچهای عامل كپكخاكستری و پوسیدگی نرم
توتفرنگی به روش اختالط اسانس با محیط كشت PDA
بررسی شد .به این منظور از اسانس مورد نظر در محلول
تویین  2/2( 52درصد) ،امولسیون  92درصد تهیه شد.
همچنین ،محلول تویین 2/22( 52درصد) بهعنوان تیمار
شاهد درنظر گرفته شد .فالسكهای حاوی محیط كشت
 PDAپس از اتوكالو ،در دمای اتاق قرار داده شدند تا دمای
آنها به 42ـ 40درجة سلسیوس تنزل یابد .غلظتهای
 2/2 ،2/02 ،2/902و  9درصد از امولسیون و نانوامولسیون
اسانس كه بهترتیب معادل  222 ،022 ،902و 9222
میكرولیتر اسانس در لیتر است ،بهطور جداگانه در
فالسكهای حاوی محیط  PDAتهیه و بههم زده شدند تا
یكنواخت شوند .محیطهای حاصل بالفاصله درون ظروف
پتری به قطر  1سانتیمتری تقسیم و اجازه داده شدند تا
محیط جامد شود .سپس ،دیسكهای قارچی به قطر 2
میلیمتر توسط چوبپنبه سوراخكن از كشتهای جوان
1. Dynamic Light Scattering
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قارچهای مذكور تهیه شدند و یك دیسك قارچ در قسمت
وسط ظروف پتری حاوی محیط كشت قرار داده شد.
پتریهای مایهزنی در انكوباتور در دمای  02درجة
سلسیوس قرار داده شدند .پس از گذشت بیست و چهار
ساعت ،رشد رویشی هالة قارچ تا زمانی اندازهگیری شد كه
سطح محیط كشت پتریهای شاهد توسط قارچ بهطور
كامل اشغال شد .در انجام این آزمایش برای هر تیمار سه
تكرار درنظر گرفته شد.
بررسی خاصیت ضد قارچی روی میوۀ توتفرنگی

میوههای توتفرنگی (یكسان از نظر اندازه و شاخص
رسیدگی) رقم سلوا ،0بدون هرگونه عارضة فیزیكی و
شیمیایی از گلخانهای واقع در شهر جدید هشتگرد ،استان
البرز ،تهیه شدند .برای ضدعفونی سطحی ،میوهها در
هیپوكلریت سدیم  2/9درصد بهمدت  92ثانیه غوطهور و
سپس ،دوبار با آب مقطر سترون شستوشو شدند .پس از
خشكشدن ،در شرایط سترون طی دو آزمایش جداگانه در
سوسپانسیون اسپور قارچ  R. stolonfierو سوسپانسیون
اسپور ( B. cinereaبهغلظت  924اسپور در هر میلیلیتر آب
مقطر سترون) بهمدت یك دقیقه فرو برده شدند .سپس،
غلظت های  9 ،2/2و  0درصد از امولسیون و نانوامولسیون
اسانس (معادل  9 ،2/2و  0در هزار ماده موثره اسانس) در
آب مقطر سترون تهیه و میوههای مایهزنیشده ،به روش
محلولپاشی تیمار شدند.
9
قارچكش تیابندازول (تكتو  )52در آب مقطر سترون
(در غلظتهای  9 ،2/2و  0در هزار ماده موثره) بهعنوان
شاهد بهكار برده شد .دیگر تیمارهای شاهد شامل شاهد
آلوده (میوههای سالم مایهزنیشده با اسپور
بیمارگر+محلولپاشی با آب مقطر سترون حاوی 2/22
درصد تویین  )52و شاهد سالم (میوههای
سالم+محلولپاشی با آب مقطر سترون حاوی  2/22درصد
تویین  )52بودند ( .)Lee et al. 2007هر پنج عدد میوه
بهعنوان یك تكرار در ظرف پالستیكی شفاف به ابعاد
 94×99×94سانتیمتر قرار داده شد (.)Reddy et al. 1997
آزمایش فاكتوریل در قالب طرح بلوک كامل تصادفی با سه
تكرار انجام شد .درصد پوسیدگی ریزوپوسی در میوههای
2. Selva
)®3. Thiabendazole (Tecto 60
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توتفرنگی پس از پنج روز نگهداری و درصد
پوسیدگیخاكستری پس از ده روز نگهداری در دمای 02
درجة سلسیوس اندازهگیری شد .آلودگی هر میوه براساس
میزان لهیدگی و پوسیدگی سطح میوه بود؛ بدینصورت كه
هر میوه به هشت قسمت تقسیم شد ،عالیم بیماری در هر
قسمت برابر با  90/2درصد برآورد شد ( Huang et al.
 .)2011بهعبارتی شدت بیماری میوههای توتفرنگی
آلودهشده بین  2تا  5ارزیابی شد .عدد صفر نشاندهندة
میوة سالم و اعداد  9 ،5 ،2 ،4 ،9 ،0 ،9و  5بهترتیب
نشاندهندة پوسیدگی كمتر از  90/2درصد ،بین  90/2تا
 02درصد ،بین  02تا  99/2درصد ،بین  99/2تا  22درصد،
بین  22تا  50/2درصد ،بین  50/2تا  92درصد ،بین  92تا
 59/2درصد و بیش از  59/2درصد است .در تمامی تیمارها
میزان آلودگی میوه ثبت شد و میزان كنترل در تیمارهای
مختلف با استفاده از نسبت میزان آلودگی در تیمار به
میزان آلودگی در شاهد آلوده و كاستن آن از عدد 9
محاسبه شد.

شكل .9

تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیة دادهها از دو نرمافزار به تفكیك كارهای مورد
نیاز استفاده شد .در ابتدا ،نرمالبودن دادهها به كمك
نرمافزار  Mini-tabمشخص شد .برای تجزیة واریانس از
نرمافزار  SASو به روش  GLMاستفاده شد .پس از
تجزیة واریانس ،میانگین دادهها با استفاده از آزمون
چنددامنهای دانكن در سطح  9و  2درصد مقایسه شدند.
نتایج
بررسی پراکنش اندازۀ ذرات نانوامولسیون تهیهشده

طبق شكل  ،9میانگین اندازة ذرات نانوامولسیون دارچین
برابر با  992/99±9/19نانومتر است .محدودة توزیع
اندازة ذرهای نیز در نانوامولسیون دارچین 92/25±9/12
است .هرچه محدودة توزیع اندازة ذرهای حاصل بیشتر
باشد ،نانوامولسیون ناپایدارتر است ،نانوامولسیونها
بهطور معمول با دو مكانیسم مجزای برگشتناپذیر
ناپایدار میشوند.

میانگین اندازة ذرهای و توزیع اندازة ذرهای نانوامولسیون (برحسب نانومتر) بهدستآمده از دستگاه DLS

بررسی اثر ضد قارچی امولسیون و نانوامولسیون
اسانس در آزمایشگاه

نتایج بهدستآمده از بررسی اثر ضد قارچی امولسیون و
نانوامولسیون اسانس دارچین بر رشد قارچها نشان داد
كه بهطور كلی با افزایش غلظت اسانس ،میزان فعالیت
ضد قارچی افزایش یافت .میزان شدت افزایش خاصیت
بازدارندگی روی قارچ  B. cinereaمشهودتر بود
(جدول.)9

با توجه به نتایج ،امولسیون و نانوامولسیون اسانس
دارچین با حداقل غلظت بازدارندگی كامل برابر 222
میكرولیتر در لیتر محیط كشت ،فعالیت ضد قارچی علیه
قارچ  B. cinereaنشان داد؛ در حالیكه ،علیه قارچ
 R. stoloniferدر غلظت  9222میكرولیتر در لیتر
محیط كشت ،بازدارندگی كامل نشان داد (جدول .)9
نتایج بهدستآمده از واكشت دیسكهای قارچی در
تیمارهایی كه رشد قارچی در آنها مشاهده نشد
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بهمنظور بررسی قارچكش یا قارچایستابودن غلظت
اسانس ،نشان داد امولسیون و نانوامولسیون اسانس
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دارچین در غلظت  9222میكرولیتر مادة مؤثره در لیتر
محیط كشت ،فعالیت قارچكشی علیه هر دو قارچ دارد.

جدول  .9بررسی تأثیر غلظتهای مختلف امولسیون و نانوامولسیون اسانس دارچین در بازدارندگی از رشد قارچهای
 Rhizopus stoloniferو  Botrytis cinereaدر محیط كشت PDA
تیمار

مادة مؤثره (میكرولیتر در لیتر)

امولسیون اسانس

نانوامولسیون اسانس

درصد بازدارندگی
Rhizopus stolonifer

Botrytis cinerea

902
022
222
9222

9/29±2/90
05/49±2/19
54/5±2/15
922nd

49/00±2/02
54/59±2/59
922nd
922nd

902
022
222
9222

1/09±2/95
44/94±2/92
92/99±9/20
922nd

45/20±2/45
51/90±2/50
922nd
922nd

 ndنشاندهندة نبودن پرگنة قارچی قابل اندازهگیری است .هر عدد میانگین سه تكرار است.

در غلظتهای  9و  0در هزار بیشترین میزان بازدارندگی از
پوسیدگیخاكستری میوه را نشان دادند و با یكدیگر تفاوت
معنیداری نداشتند ،اما با سم تیابندازول تفاوت معنیدار
داشتند .نانواسانس دارچین در غلظت  0در هزار با شاهد
سالم كه میزان آلودگی میوه در آن صفر درصد بود ،تفاوت
معنیدار نشان نداد .قارچكش تیابندازول در باالترین غلظت
( 0در هزار) با  92/59درصد آلودگی میوه ،تأثیر كمتری
نسبت به نانوامولسیون نشان داد.

بررسی کارایی امولسیون و نانوامولسیون اسانس در
کاهش پوسیدگیخاکستری میوۀ توتفرنگی

میزان پوسیدگیخاكستری میوه در شاهد آلوده برابر با
 15/99درصد محاسبه شد .طبق نتایج حاصل از جدول ،0
از نظر میزان پوسیدگیخاكستری میوه ،بین تیمارها
اختالف معنیداری وجود دارد .بهطور كلی با افزایش غلظت
امولسیون و نانوامولسیون اسانس فعالیت ضد قارچی افزایش
یافت .امولسیون اسانس در غلظت  0در هزار و نانواسانس

جدول  .0مقایسة میانگین تأثیر غلظتهای مختلف نانوامولسیون اسانس دارچین بر كاهش میزان پوسیدگی میوة توتفرنگی
ناشی از  Botrytis cinereaپس از ده روز نگهداری در تاریكی و دمای  02درجة سلسیوس
تیمار

میزان آلودگی میوه ()%
مادة مؤثره:

امولسیون اسانس
نانوامولسیون اسانس
تویین  2/22( 52درصد)
تیابندازول

 2/2در هزار
b
d
a
c

49/9±9/51
90/22±9/49
15/99±2/52
00/22±0/24

 9در هزار
e
fg
a
e

92/59±9/51
2/59±9/49
15/55±2/52
99/99±2/52

 0در هزار
fg
g
a
e

2/59±9/51
9/99±2/52
19/22±2/52
92/59±9/51

* هر عدد میانگین سه تكرار است

** حروف غیر متشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح  p≤%2است.

بررسی کارایی امولسیون و نانوامولسیون اسانس در
کاهش پوسیدگیرایزوپوسی میوۀ توتفرنگی

امولسیون و نانوامولسیون اسانس اثر معنیداری بر میزان
آلودگی ناشی از قارچ  R. stoloniferدر سطح احتمال 9

درصد داشتند (جدول  .)9نتایج حاصل از بررسی
اسانسها در كاهش پوسیدگی ناشی از  R. stoloniferدر
روز پنجم پس از انبارداری نشان داد ،بهطور كلی با
افزایش غلظت اسانس ،فعالیت ضد قارچی افزایش یافت
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و اسانس در غلظت  0در هزار بیشترین میزان
بازدارندگی از رشد قارچ را نشان داد كه با سایر غلظتها
تفاوت معنیدار داشت .در نانو اسانسها نیز با افزایش

غلظت ،فعالیت ضد قارچی افزایش یافت ،بهطوری كه
نانوامولسیون دارچین در غلظت  0در هزار با 90/2
درصد آلودگی ،بیشترین میزان كنترل را نشان داد.

جدول  .9مقایسة میانگین تأثیر غلظتهای مختلف امولسیون و نانوامولسیون اسانس دارچین بر كاهش میزان پوسیدگینرم
میوة توتفرنگی ناشی از  Rhizopus stoloniferپس از پنج روز نگهداری در تاریكی و دمای  02درجة سلسیوس
تیمار
امولسیون اسانس
نانوامولسیون اسانس
تویین  2/22( 52درصد)
تیابندازول

میزان آلودگی میوه ()%
 2/2در هزار

مادة مؤثره
a
a
a
b

19/55±2/52
19/55±0/04
19/55±0/04
59/22±9/49

 9در هزار
d
d
a
c

59/99±0/04
52/22±9/49
19/55±0/04
51/95±2/52

 0در هزار
e
g
a
f

99/55±9/51
90/22±9/49
19/55±0/04
91/95±9/25

حروف غیر متشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح  p≤%2است.
* میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDبدون اختالف معنیدار در سطح  2درصد هستند.

بحث و نتیجهگیری

تولید و مصرف گیاهان دارویی در صنایع دارویی و غذایی
بهعلت داشتن تركیبات فعال بیولوژیك رو به گسترش
است .عالوه بر این تحقیقات گستردهای آغاز شده است
كه نشان میدهند ،متابولیتهای ثانویة برخی گیاهان
دارویی در جلوگیری از رشد قارچهای بیمارگر گیاهی
مؤثر و جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی هستند
( .)Archer 2002تاكنون ،تأثیر اسانسهای برخی گیاهان
دارویی از قبیل مرزه ،آویشن ،دارچین ،مرزنجوش،
ریحان و غیره در كنترل بیماریهای پس از برداشت
میوهجات در انبار گزارش شده است ( Ziedan and
.Farrag 2008, Tripathi et al. 2008, Defera et al.
.2002, Bouchra et al. 2003, Chebli et al. 2004
.Ozan, 2003, Vagelas et al. 2009, Tajkarimi et al.
 .)2010, Charles et al. 2012در ایران كاربرد
اسانسهایی از قبیل ریحان ،رازیانه ،زیرة سبز ،مرزه،
نعنافلفلی و آویشن در كنترل  B. cinereaو
 R. stoloniferمؤثر شناخته شده است (Asghari-
.Marjanlo et al. 2008, Behnam et al. 2006
 .)Farzaneh et al. 2007, Ranjbar et al. 2008مشابه
آن كاربرد اسانسهای گیاهی از قبیل مرزنجوش و
دارچین در آب شستوشوی سبزیجات ،موفقیت زیادی
در كنترل كپكها و بیمارگرهای سبزیجات داشته است
( .)Burt 2004, Goni et al. 2009در این تحقیق نیز
اسانس دارچین ،فعالیت ضد قارچی چشمگیری در

كنترل پوسیدگیهای خاكستری و رایزوپوسی میوة
توتفرنگی نشان داد .اثر اسانس در جلوگیری از رشد
قارچ مربوط به وجود مواد مؤثرة آنهاست .نتایج آنالیز
اسانس نشان داده است كه تركیب غالب اسانس دارچین
مادة سینامآلدهید است كه خاصیت ضد قارچی و ضد
میكروبی آن ثابت شده است ( Bendahou et al. 2008,
 .)Tajkarimi et al. 2010متأسفانه ،مصرف اسانسها
عموماً بهدلیل محلولیت پایین در آب ،فشار بخار باال و
ناپایداری فیزیكی و شیمیایی با دشواریهایی در كاربرد
همراه است .همچنین ،اسانسها تأثیرات ارگانولپتیك نیز
دارند و در محصوالت ایجاد بو و مزه میكنند
( .)Hyldgaard et al. 2012یكی از روشهای به حداقل
رساندن این تأثیرات ،استفاده از نانوامولسیون آنهاست
كه با توجه به كوچكتربودن اندازة ذرات در افزایش
پایداری و نیمة عمر مادة مؤثره و سهولت رسیدن به
موضع اثر نقش مهمی دارد .افزون بر این ضمن سهولت
كاربرد (امولسیونشدن آسان و سریع) ،باعث افزایش
خواص ضد میكروبی از طریق افزایش جذب سلولی
میشود ( .)Donsi et al. 2011از طرفی اندازة ذرهای
نانوامولسیون معیاری برای میزان پایداری آن است،
هرچه اندازة ذرهای بزرگتر و محدودة توزیع اندازة
ذرهای حاصل بیشتر باشد ،نانوامولسیون ناپایدارتر است؛
چون ذرات بزرگتر به هم پیوستهاند و تجمع پیدا
میكنند و باعث ناپایداری نانوامولسیون میشوند
( .)Wilkinson 1994در این تحقیق توزیع اندازة ذرات
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نانوامولسیون اسانس حدود  992نانومتر بود كه نشان از
پایداری آن است .نانوامولسیون اسانسها از نظر
خصوصیات ساختاری و فیزیكی با امولسیون آنها تفاوت
دارند .استفاده از كمك حاللها در تهیة نانو ذرات
اسانسها ،به تولید فرموالسیونی با ویسكوزیته و پایداری
مناسب منجر میشود ( .)Mandal and Bera 2012عالوه
بر این ،كوچكبودن اندازة ذرات نیز برای افزایش
پایداری و نیمة عمر مادة مؤثره و سهولت رسیدن به
موضع اثر بسیار مورد توجه است (.)Mason et al. 2006
در این تحقیق ،نانوامولسیون اسانس دارچین در مقایسه
با اسانس ،فعالیت ضد قارچی بیشتری در كنترل
پوسیدگیخاكستری و پوسیدگی نرم میوة توتفرنگی نشان
داد .مشابه نتایج ما ،كارایی مؤثر نانوامولسیون اسانسهای
دارچین ،مرزة خوزستانی و آویشن دنایی در كنترل
باكتریهای بیمارگر انسانی به اثبات رسیده است ( Ardalan
.)2014, Ghaderi 2014, Pourhossein-Alamdary 2012
همچنین ،كاربرد نانوامولسیونهای اسانس آویشن دنایی و
مرزة خوزستانی در كنترل پوسیدگینرم رایزوپوسی
توتفرنگی مؤثر شناخته شده است (.)Seifi et al. 2014
نانوامولسیونها بهعنوان سیستمهای انتقال مواد
چربیدوست در صنایع داروسازی ،بهعنوان طعمدهنده و
مواد آنتیباكتریال در صنایع غذایی ،حلكردن
آفتكشهای نامحلول در آب در صنایع كشاورزی و
بهعنوان حاملهای مراقبت از پوست و محصوالت شخصی
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در صنایع آرایشی ـ بهداشتی بهكار میروند ( Ghosh et al.

 .)2013این ذرات با دیوارة سلولی بیمارگر آمیخته میشوند
و تخریب آنها را آغاز میكنند .این مكانیسم غیرتخصصی
سبب ایجاد مقاومت در سویهها نیز نمیشود .از طرفی
دربارة كاربردیشدن اسانسها بهعنوان قارچكشهای
گیاهی ،تهیة سیستم همگن آبی پایدار حاوی اسانس
بهمنظور تسهیل استفادة تجاری آن ضروری است و سهولت
كاربرد بهواسطة رقیقكردن سریع امولسیون در آب توسط
كشاورز و دیگر مصرفكنندگان امكانپذیر میشود ( Seifi
.)et al. 2014
در پایان ،براساس نتایج این پژوهش ،نانوامولسیون
دارچین برای كنترل قارچهای انباری میوة توتفرنگی در
شرایط پس از برداشت پیشنهاد میشود .پس از تكمیل
مطالعة تأثیرات آن روی خصوصیات كیفی میوه و حصول
نتایج مطلوب ،پیشنهاد میشود بهعنوان جایگزین
قارچكشهای شیمیایی پرمصرف در كاهش ضایعات پس
از برداشت میوة توتفرنگی ،بهصورت تجاری تولید و
استفاده شود.
سپاسگزاری
بودجه و امكانات این تحقیق از محل اعتبارات پژوهشی
دانشگاه جیرفت ،طرح شمارة 4ـ10ـ ،0502تأمین شده
است .از همة عزیزانی كه برای اجرای این تحقیق ما را
یاری كردند ،كمال تشكر را داریم.
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