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چکیده
کنترل بیماریهای قارچی پس از برداشت به روش زیستی (استفاده از پلی فنلهاای گیااهی) باه عناوان یاک روش ساال و دوسات دار
محیط زیست مطرح است .با این وجود یکی از مشکالت پلیفنلهای گیاهی تجزیه سریع در شرایط محیطی همچون دمای باا ،،اکسایژن و
نور است .یکی از بهترین راهحلهای این مشکل اینترکلیت مواد موثره درون نانو ذرات است .لذا جهت بهبود پایداری پلی فنلهای گیاهی و
در نتیجه افزایش کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب ،این طرح پیشنهاد شد .در این راستا استخراج عصاره غنی از پلی فنل از میوه انار و
برگ میخک با استفاده از دو حالل آب و متانول بصورت جداگانه انجام شد .آنالیزهای  FTIR ، XRDو  DLSنشان دادند که عصاره بطور
کامل در بین ،یههای نانو ذرات سیلیکاتی (مونت موری لونیت) اینترکلیت شده است .آزمون بررسی اثر بازدارندگی به دو روش مخلوط با
محیط کشت مایع و اختالط با محیط کشت آگار علیه قارچ عامل کپک آبی انجام شد .نتایج نشان داد که فعالیت ضد قارچی عصااره اناار
بطور معنی داری با،تر از عصاره میخک بود .در روش مخلوط با محیط کشت مایع ،نانو ذرات سیلیکاتی به تنهایی اثری مشابه قاارچکاش
تجاری داشتند .در روش اختالط با محیط کشت آگار ،اینترکلیت کردن عصااره درون ناانو ذرات اثار بازدارنادگی آن را باهطاور بسایار
معنیداری در حد  %11بهبود بخشید .نتایج در کل نشان دادند که اینترکلیت کردن پلی فنلهای گیاهی درون نانو ذرات سیلیکاتی میتواناد
بعنوان یک روش زیست محیط دوست و اقتصادی جهت کنترل کپک آبی ،پیشنهاد شود.
کلیدواژه :کپک آبی ،پلی فنل ،اینترکلیت کردن ،مونت موری لونیت
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Antifungal effects of pomegranate extract intercalated into silicate
nanoparticles against blue mold of apple
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Abstract
Biological method for controlling (use of plant polyphenols) the postharvest fungi diseases has been
suggested as an environmentally friendly method. However the principal problems of plant polyphenols
application as fungicide is their rapid decomposition in normal environmental conditions by temperature,
oxygen and light. One of the best solutions for this problem is encapsulation or intercalation them into
nanoparticles In this regard, the pomegranate fruit peel and clove rich of polyphenols was extracted by water
and methanol and was intercalated into the layers of silica nanoparticles (montmorillonite) and his antifungal
effect was tested via broth dilution method and agar well-diffusion method against blue mold fungi. The
XRD, FTIR and DLS analyses confirmed completely intercalation of pomegranate peel extract into
interlayer of montmorillonite. The results showed that in the broth dilution method, nanosilica particles alone
had antifungal effect similar to commercial fungicide. And intercalation extract into nanoparticles did not
affect its antifungal effects. In the contrast,, in agar well-diffusion method, intercalation the extract into
nanoparticles increased its inhibitory effect very significantly (p <0.001) compared to nanoparticles and
extract alone (as much as 26%). This effects was apart from the improved stability of plant extracts
containing polyphenols in the storage conditions. These results showed that intercalation the polyphenols of
pomegranate fruit peel into silica nanoparticles, could be a environmentally friendly, eco-friendly and
economic method for controlling the postharvest blue mold fungi instead of chemical fungicides that have
many environmental hazards for humans, animals and soil.
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دارند .از نظر مولکاولي ايان ترکيباات دارای حاداق يا

مقدمه
بيماریهای قارچي پس از برداشت دارای تواناايي هاای
بالقوه ای در ايجاد آلودگي در محصوالت کشاورزی هستند.
در نتيجه ،فاکتور اصلي محدودکننده در ميوهها و سابزیهاا
برای نگهداری طوالني مادت در انباار مايباشاند و فسااد
ميااوههااا بااه علاات وجااود بيماااریهااای مهااد در طااول
ذخيره سازی و انتقال برای فروش باالی  11درصاد از کا
توليااد را در کشااورهای صاانيتي شااام ماايشااود و در
کشورهای درحال توسيه به علت فقدان امکاناات ذخياره-
سازی مناسا

باه  12درصاد مايرساد ( & Janisiewicz

 .)Korsten, 2002عوام قارچي بيماريزا پس از برداشات،
 32گونه قارچي هستند که باعث کاهش و فساد ميوه سي
ميشوند ( .)Jones, 1990کپا

آباي ساي

توساط قاار

 Penicillium expansumايجاد ميشاود کاه از مهادتارين
عوام فساد و آسي های پس از برداشات مياوه ساي

باه

شمار ميرود که باعث خسارت و فساد آن در انبار و پاس
از برداشات مايشاود ( ;Janisiewicz & Korsten, 2002

حلقااه آروماتياا

بااا ياا

يااا تيااداد بيشااتری از گااروه

هيدروکسااي ( )OHهسااتند .ترکيبااات پلاايفنلااي از دامنااه
وسييي از کارکردهای بيولوژيکي از قبي فياليت های آنتاي
اکسيداني و فياليت کنترل کنندگي بيماریها در جانوران و
گياهاان را دارا هساتند ( .)Quideau et al., 2011يکاي از
مشکالت اصلي اين متابوليتهای گياهي بهعنوان آفتکاش
 ،تجزيه سريع آنها در اثر نور ،اکسيژن و دمای باال پاس از
توليد بويژه در طول دوره انبارداری و پاس از کااربرد روی
ميوه است ،بطوريکه قب از اينکاه بتوانناد اثار خاود را بار
بيمارگر ماورد نظار بگذارناد ،در شارايط درجاه حارارت
ميمولي بيد از مصرف روی گياه و ياا در انباار ،باه علات
حساسيت باال ،تجزيهشده و از بين ميروناد ( Volf et al.,

 .)2014راهح های مختلفي برای رفع اين مشاک پيشانهاد
ميشود که آنکپسوله کردن آنها درون ناانو ذرات يکاي از
راههای پيشنهادی است .با توجه به اين کاه ناانوذره ماورد
استفاده بايد از نظار هزيناه ارزان و از نظار محايطزيسات،
دوستدار محيط زيست باشاد ،ناانو ذرات سايليکاتي ماورد

;Navarta et al., 2014; Sanderson & Spotts, 1995
.)Sharma et al., 2009

استفاده قرار گرفت .تابهحال در ايران و حتي در دنيا کااری

کنترل اين بيمارگر با شيوههاای متفااوتي شاام کنتارل

و انار

در زمينه اينترکليت کردن عصاره گياهاني مث ميخ

فيزيکي ،شيميايي و زيستي انجام ميگيرد ( Sharma et al.,

(که غني از پلي فن هساتند) ،درون ناانو ذرات سايليکاتي

 .)2009; Wisniewski & Wilson, 1992کنترل فيزيکاي و

بهعنوان قار کش ،کاری انجام نشاده اسات ،لاذا هادف از

شيميايي دارای محدوديت زمان بر بودن ،هزينه باال و زياان

اين مطاليه سنجش اثارات دادقارچي ايان عصاارههاا در

به سالمت انساان و محايط زيسات در دراز مادت هساتند.

حالت ميماول و حالات اينترکلياتشاده درون ناانو ذرات

بنابراين کنترل زيستي به عناوان روش ساالد و دوسات دار

سيليکاتي ،بر عليه قار های  P. expansumميباشد.

محيطزيسات پيشانهاد مايشاود (.)Sharma et al., 2009
يکي از روشهای زيستي ،استفاده از متابوليتهاای گيااهي
برای کنترل بيمارگر های پس از برداشت مي باشد .پليفن ها
يکي از گاروههاای مهاد ترکيباات گيااهي هساتند کاه باه
صورت گسترده در برگ ،ساقه ،گ و ريشه گياهان وجاود
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مواد و روشها
نمونههای گیاهی
نشاااا گيااااه ميخاا

( )Dianthus caryophyllusاز

گلخانااههااای موجااود در پاکدشاات در مهرماااه سااال
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2331جمع آوری و در گلخانهی واقع در پرديس ابوريحاان

 3122rpmسانتريفيوژ شد .فاز رويي دوباره از کاغذ صاافي

پرورش داده شد .سپس بهمنظور حذف گ والی ريشهها با

واتمن عبور داده شدد .سپس عصاره ،توسط دستگاه تقطيار

آب شستشو داده شدند .پسازاين مرحلاه ،گيااه در محايط

در خال )Vaccum rotary evaporator (Yamato, RE540

و دور از نور مستقيد خورشيد قارار داده شاد و در

تاا حاد  2/2برابار

مناس

دمای ميماولي اتاا خشا

شاد .پوسات اناار (

در دمای کمتر از  12درجاه سلسايو

Punica

تغليظ شد .به اين ميني که  222ميلي ليتر عصاره اولياه باه

 )granatumاز ميوهفروشيهای شاهر پاکدشات در آذرمااه

به  22ميلي ليتر تغليظ شد .اينترکليت کاردن عصااره درون

سال  2331تهيه شاد .نموناههاا پاس از شستشاو باا آب و

سايليکاتي)

خش

نانو ذرات مونت موری لونيت (يا

ناو ر

شدن توسط مخلوطکن خردشد و پودر حاص پس

به روش هد رسوبي انجام شد به اين صورت کاه مقادار 1

مش تاا زماان عصاارهگياری در

گرم ناانو ذرات مونات ماوری لونيات در  222ميلاي ليتار

از غربال کردن با ال

ي

عصاره تغليظشده گياه ميخ

آزمايشگاه نگهداری شد.

و پوسات اناار باه مادت 1

ساعت هد زده شد ،مخلوط بدست آمده برای حذف ذرات

تهیه جدایههای عامل بیماری

ادافي سانتريفيوژ شاد و توساط آون در دماای  12درجاه

در ايان تحقيا جداياههاای  B2 ،A4و  B5قاار

P.

سلسيو

خش

شد و تا زمان آزمونهای زيسات سانجي

 expansumاز کلکسيون قار شناسي گروه بيماری شناساي

در يخچااال در دمااای  1درجااه سلساايو

گياهي پرديس ابوريحان-دانشگاه تهران تهياه شاد .بياد از

(.)Beyki et al., 2014; Robert et al., 2010

شناسايي اوليه به منظور انتخاب جداياه قاارچي کاه دارای
بيشترين قادرت بيمااريزايي بار روی ساي

دارد ،آزماون

اثبات بيماريزايي انجاام شاد و از مياان جداياههاای قاار
 P.expansumجدايه  B2دارای بيشترين قطر لکه بار روی
ايجاد کردند و برای آزمون های بيدی از ايان ايزولاه

سي

استفاده شد.
استخراج و اینترکلیت کردن پلیفنل هاای گیااهی درون
نانو ذرات
استخراج پليفن هاا باا اساتفاده از روش ( Ventura et

 al., (2008با استفاده از دو حاالل آب و متاانول بصاورت
جداگانه انجام شد .در اين روش  22گارم از مااده گيااهي
پودر شده در  222ميلي ليتر حالل به مدت  21ساعت روی
همزن مغناطيسي قرار داده شد .عصاره بيد از صااف شادن
بااا کاغااذ صااافي واتماان  ،11باارای  21دقيقااه در ساارعت
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نگهااداری شااد

مشخصهیابی نانوذرات
خصوصيات نانوذرات مونت موری لونيت و کامپوزيات
عصاره انار/مونت موری لونيت به کم

آناليزهاای XRD

 ,FTIRو  DLSتييين شاد .از (X-ray diffraction) XRD
Philips

Company,
)Netherlands؛ برای اندازه گيری فاصله بين اليه نانوذرات

ر

MPD,

X'PERT

(Model:

استفاده شد .اين آناليز در آزمايشگاهای دانشکده علوم

دانشگاه تربيات مادر

انجاام شاد .همچناين از دساتگاه

(Fourier transform infrared spectroscopy) FTIR
)(Model:TENSOR 27, Bruker Company, Germany

مستقر در انستيتوالکتروشيمي دانشگاه تهران بارای سانجش
عوام شيميايي هر ترکي

استفاده شد .برای تيياين انادازه

هيادروديناميکي ذرات از )(Dynamic light scattering
(MAL1033439, Malvern instruments Ltd, United DLS
 ( Kingdomاساتفاده شاد .ايان آنااليز در دانشاکده علاوم

دانشگاه تهران به سرانجام رسيد.
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اینترکیت شده و نشده به روش مخلوط با محایط کشات

اینترکیت شده و نشده به روش مخلوط با محایط کشات

مایع

1

آگار

آزمايش به صورت فاکتوري و در قال

طرح بلوکهای

کام تصادفي در چهار تکرار انجام شاد .فااکتور  Aشاام

به منظور تييين درصد بازدارندگي 2/1 ،ميلي ليتر از هار
تيمار (ذرات کلوئيدی يا ناانوذرات مونات ماوری لونيات،

نااو حااالل يينااي آب و متااانول ،فاااکتور  Bشااام روش

گالي

کاربرد عصاره در دو سطح اينتر کليتشده درون نانو ذرات

اينتر کليتشده و نشده) به هر پتری حاوی  222ميلي ليتار

بهصاورت

محاايط کشاات آگااار ادااافه شااد ( )%2/1و سااپس اثاارات

و اينترکليت نشده و فاکتور  Cشام نو ترکي
عصاره انار ،عصاره ميخ  ،گالي

اسيد (بهعنوان ي

فن

اسيد اينتر کليتشده و نشده ،عصاره اناار و ميخا

بازدارندگي آنها برعلياه رشاد قاار  P. expansunماورد

استاندارد که اثرات دد قارچي آن قابال باهطاور کاما باه

ارزيابي قرار گرفت .جهات تهياه غلظات ماورد نظار ،الزم

موناات مااوری لونياات بااود.

مورد نظر بصورت غليظ در حاالل (آب)

اثبااات رس ايده اساات) و ر

است ابتدا ترکي

بهمنظور تييين درصد بازدارندگي ترکيبات اينترکليتشده و

ح شود و سپس بيد از تهيه محيط کشت و خروج محيط

نشااده بااه روش مخلااوط بااا محاايط کشاات مااايع ابتاادا

سترون از اتوکالو زماني که دمای آن باه حادود  11درجاه

سوسپانسيون اسپور به غلظت  221اسپور در هار ميلايليتار

سانتي گراد رسيد ،از محلول حاص به ميزان  2/1ميلي ليتار

به مقدار  12µlقار را در محيط کشت ماايع اداافه شاد.

به  222ميلي ليتر محيط کشت ادافه گرديد .سپس به درون

سپس مقدار  2/1ميلي ليتر از هر تيمار (ذرات کلوئيادی ياا

 21ميليليتر از محايط کشات حااوی عصاارهی

نانوذرات مونت موری لونيت ،گالي

هر تشت

اسيد اينتر کليتشاده

اينترکليتشده و نشده توزيع شد .بيد از انيقاد محيط هاای

اينتر کليتشاده و نشاده) در

کشت ،قرص هايي به قطر شش ميلي متر از حاشيه پرگناهی

هاار ارلاان حاااوی  222ccمحاايط کشاات مااايع ادااافه

فيال قار در وسط تشت های حاوی محايط کشات قارار

شد( .)%2/1بارای شااهد ايان آزماون ،باهجاای عصاارهی

داده شدند .برای اين آزماون چهاار تکارار منظاور گردياد.

ميليليتر آب مقطر و يا

برای شاهد اين آزمون ،به جای عصارهی اينترکلياتشاده و

متانول به  222ميليليتر محايط کشات مخلاوط باا محايط

نشده موردنظر ي

ميليليتر آب مقطر و يا متاانول باه 222

کشت مايع ادافه گرديد ( .)Liu et al., 2007, 2010سپس

ميليليتر محيط کشت ادافه گردياد .ساپس تشات هاا باه

C

انکوباتور با دمای  11±2o Cدرون انکوباتور منتق داده شد

و نشده ،عصاره انار و ميخ

اينترکليتشده و نشده موردنظر ي

ارلنها را در شيکر انکوباتور باه مادت  22روز باا دماای

 11±2oنگهداری و بياد از گذشات ايان زماان وزن تاوده

(هاديان و همکاران .)2331

پرگنه قار اندازهگيری شد.

نتایج
بررسی خصوصیات نانوکامیوزیت عصاره انار/مونت
موری لونیت

Broth 2

155

با توجه به اينکه دو کامپوزيت گالي

اسيد/مونت موری
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شکل  -1آنالیز  FT-IRذرات مونت موری لونیت ( ،)aعصاره انار ( )bو کامپوزیت عصاره انار/مونت موری لونیت ()c
Figure 1. FT-IR spectra of montmorillonite (a), pomegranate extract (b) and nanocomposite of
montmorillonite/pomegranate extract (c).

لونيت و عصاره ميخ /مونت ماوری لونيات اثارات داد

که بطور طبييي در بين اليههای مونت قرار دارد ميباشد.

قارچي بسيار کمتری نسبت به کامپوزيت عصاره انار/مونت

در کامپوزيت عصاره انار/مونات ماوری لونيات (شاک

موری لونيت داشتند (شاک  )6فقاط خصوصايات ناانويي

 )2cپيکي پهن در ناحيه 3200-3500 cm-1ديده ميشود که

اين کامپوزيت (عصاره اناار/مونات ماوری لونيات) ماورد

مربااوط بااه پيوناادهای هياادروژني بااينمولکااولي اساات.

ارزيابي قرار گرفت که نتايج آن بصورت زير ارائه ميشود.

همانطور که مشاهده ميشود پي

 3121در مونت بياد از

اينتر کليت شدن با پلي فن های انار به سمت راست جابجا

آنالیز FTIR

شده اسات و در ناحياه  3317 cm-1قرارگرفتاه اسات کاه

طيف  FTIRعصاره پوسات اناار (شاک  )2باه علات

نشان دهناده تغييار چشاد گياری در پيونادهای هيادروژني

وجود مواد آلي مختلف شام پلاي فنا هاا ،آمينواسايدها،

بينمولکولي است که در اينجا بين پليفن هاای عصااره باا

کربوهيدرات ها ،فالونوئيادها  ،گليکوزيادها و غياره دارای

مونت موريلونيت ايجادشده است .ظاهر شادن يا

ساختار مشخص و دقيقي نيست و گروههای عاملي موجود

جديد در ناحيه  2929 cm-1مر بوط به گاروه  C-Hعواما

در عصاره را ميتوان بهطورکلي بيان نمود.

فنلي است (جيفری و همکاران )1226 ،کاه دليا ديگاری

در طيف  FTIRمونت موری لونيات (شاک  ،)2aباناد
 3612مربوط به پيوند کششي  OHاز پيونادهای

Al-OH

پيا

بر وجود اينترکليت شدن يا جذب پلي فن های عصااره باه
سطح يا فاصله بين اليه ای ر

ماي باشاد .پيادايش پيا

و Si-OHماايباشااد (ربييااي و همکااارن .)1226 ،در اياان

جديد در ناحيه  1720 cm-1ميرف گاروه کربونيا ()C=O

نمودار باند  3126مربوط به پيوند کششاي مولکولهاای آب

فن ماي باشاد .نماياان

216

آزاد و متص به گروه کربوکسيلي
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شکل -2آنالیز  X-ray diffractionمونت موری لونیت ( )aو کامپوزیت عصاره انار/مونت موری لونیت (.)b
Figure 2. X-ray diffraction pattern of montmorillonite (a) and nanocomposite of montmorillonite/pomegranate
extract (b).

در کامپوزيات مايتواناد ناشاي از انتخااب

لونيت در حالت عادی  21/13آنگستروم است ولاي بياداز

شدن اين پي

گری سيليکات باشد که پليفن ها را از بقياه عصااره جادا

اينترکليت شدن عصاره انار ،اين فاصله به  26/12آنگستروم

 1616 cm-1مرباوط باه

افزايش پيدا کرده است .اين امر نشاان دهناده اينتار کليات

پلاي فنا هاسات (جيفاری و همکااران،

شدن کام پلي فن های موجود در عصااره در فاصاله باين

 )1226که در کامپوزيت به صورت پيکاي تياز و مشاخص

اليه ای مونت ميباشد .ساير محققين هد گزارش کرده اناد

حضور اين حلقههای را نشان ماي دهاد .بانادهای  1446و

که افزايش مقدار اينترکليت هميشه با افازايش فضاای باين

 1350 cm-1مربوط به گروههای  CH2و  CH3پلاي فنا هاا

اليااهای همااراه اساات .بينااوان مثااال جوشااي و همکاااران

است که در عصاره و کامپوزيت به ودوح ديده ميشاود و

( )1223ويتاااامين  B1را درون مونيااات ماااوری لونيااات

دلي ديگری بر اينتر کليت شدن يا اتصاال آنهاا باه ساطح

اينترکلياات کردنااد و مشاااهده کردنااد کااه بااا بااهکااارگيری

 997 cm-1مرباوط باه  Si-Oدر

درصدهای جرمي مختلاف ويتاامين  ،B1باه صاورت ،6%

است که به سمت چپ جابجا و تيزتر شده اسات کاه

 26%و  %13وزني مقدار فضای اليهای مونت موريلونيت از

ميتواند برهدکنش اين گروه را با مولکولهای آلي موجاود

 21/1آنگستروم به ترتي

باه  21/1 ،21و  26/1آنگساتروم

در عصاره را اثبات کند (ربييي و همکاران.)1226 ،

افزايش پيدا کرد.

آنالیز XRD

اندازه ذارت

کرده و جذب نماوده اسات .پيا
حلقه آروماتيا

ذرات مونت ميباشد .پي
ر

در آناليز  XRDمربوط به مونت موری لونيات ،حرکات

آنااليز  DLSنشااان داد کاه اناادازه ذرات مونات مااوری

زاويه  1تتا به سمت چپ نشان دهنده افزايش فاصاله باين

لونيت بيداز نانو شدن با مياانگين  13/3ناانومتر مايباشاد

اليااه ايساات (گلباشااي و همکااارن .)1226 ،در شااک 1

(شک  .)3مونت موری لونيت در حالت طبييي بصاورت

مشاهده ميشود که فاصله بين اليه ای ذرات مونت ماوری

ميکرو ميباشد به اين ميني که چندين ذره با قطر و عرض
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شکل  -3اندازه نانو ذرات مونت موری لونیت.
Figure 3. The size of nanoparticle of montmorillonite.

جدول  -1نتایج آنالیز واریانس )طرح فاکتوریل( اثر ضد قاارچی

بررسی اثر بازدارندگی عصاارههاای اینترکلیاتشاده و

تیمارهاری مختلف به روش مخلوط با محیط کشت مایع بار روی

نشااده برعلیااه قااارچ عاماال کپااک آب ای س ایب ( P.

قارچ P.expansum
Table 1. Analysis of variance (factorial design) the
antifungal effect of different treatments on P.
expansum growth in the broth dilution method.
S.O.V
df
MS
F
Block
2
0.0000084
0.9
)Method (T1
1
0.002
***221
)Compounds (T2
3
0.0053
***566
)Solvent (T3
1
0.0000091
0.97
T1*T2
3
0.000067
**7
T1*T3
1
0.000011
1.2
T2*T3
3
0.000017
1.8
T1*T2*T3
3
0.000073
0.77
Error
30
0.000009
** و *** ميني دار در سطح  ) p<0.01( 2/22و )p<0.001( 2/222

 )expansumبه روش مخلوط با محیط کشت مایع
نتايج آناليز واريانس بصورت طرح فاکتوريا نشاان داد
که اثر روش کاربرد (روش ناانو ياا روش متاداول) و ناو
ترکي

(عصاره انار ،عصاره ميخ  ،گالي

اسايد و مونات

موری لونيت) در سطح  2/222مينايدار باود (جادول .)2
هيچ کدام از اثرات متقاب بجز روش کاربرد * نو ترکيا
مينيدار نبودند (جدول.)2
نتايج مقايسه مياانگين نشاان داد کاه اثار داد قاارچي
عصاره انار مشابه قار کش تجاری باود (شاک  .)1خاود

در حااد زياار  222نااانومتر ولااي طااول در حااد  212تااا
2222نانومتر بهد چسبده هستند .اين ذرات بياداز اساترير،
نه تنها از هد جدا ميشوند بلکه از بيد طولي هاد شکساته
ميشوند (ربييي و همکارن .)1226 ،دادههای شک  3نشان
ميدهند که استرير بمدت  1ساعت ،توانسته است مياانگين
اندازه ذارت را به زير  222نانومتر کاهش دهد.
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نانوذره هد اثری مشابه قار کش تجاری داشت .اينترکليت
کردن عصارهها تاثير زيادی روی افزايش اثار داد قاارچي
آنها نداشت ،بطوريکه اثر نانوذره باا ناانوذره+عصااره اناار
مشابه بود (شک  .)1جال
اسيد و عصاره ميخ

اينکه اينترکليت کاردن گاليا

درون نانوذره ،اثر قاار کشاي آن را

کاهش داد که اين اثر ناشي از روابط نانويي است (مقايساه
نتايج شک  1و .)1

158

a

a

Fu

Mt

a

b
c

)Inhibition (%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

GA acid

Clove

Pom

Treatments
شکل -4مقایسه فعالیت ضد قارچی (بازدارندگی زیستتوده) عصاره انار ( ،)Pomعصاره میخک ( ،)Cloveگالیک اسید ( ،)GAنانو ذرات
مونت موری لونیت ( )Mtو قارچکش شیمیایی ( )Fuدر کنترل قارچ  P. expansumدر روش مخلوط با محیط کشت مایع.
Figure 4. Comparison the antifungal effect of pomegranate extract, clove extract, gallic acid, nano particles of
montmorillonite and commercial fungicide on P. expansum in broth dilution method.

بررسی اثر بازدارندگی عصاارههاای اینترکلیاتشاده و

و گالي

نشااده برعلیااه قااارچ عاماال کپااک آب ای س ایب ( P.

ترتي

 )expansumبه روش مخلوط با محیط کشت آگار

نتيجه گيری کرد کاه اينترکليات کاردن عصااره درون ناانو

نتايج آناليز واريانس بصورت طرح فاکتوريا نشاان داد
که اثر روش کاربرد (روش نانو يا متداول) و ناو ترکيا
(عصاره انار ،عصاره ميخ  ،گالي

اسايد و مونات ماوری

لونيت ) در سطح  2/222مينيدار بود (جدول  .)1مقايساه

اسيد هد باعث افزايش اثرات دد قارچي آنها به
از  % 6و  %1به  %23شد (شک  .)6لاذا مايتاوان

ذرات مونت موری لونيت ،کارايي آن را بهطور مينايداری
افزايش داده است.

بحث

ميانگين به روش دانکان هاد نشاان دادناد کاه در حالات

در روش"مخلوط با محيط کشت مايع" (شک  1و ،)1

متداول ،اثر عصاره انار بيشترين اثر دد قاارچي را داشات

اختالفي بين تاثير عصااره تنهاا و عصااره اينترکلياتشاده

 12درصاد

درون مونت موری لونيت وجود نداشت اين در حاليسات

(شک  ،6روش متداول) .تاثير عصااره ميخا

کمتر از عصاره انار بود دلي اين را به ناو پلاي فنا هاای
موجود در عصاره انار ميتوان ربط داد.

که در روش"مخلوط با محيط کشات آگاار" باين ايان دو
تيمار اختالف بسايار ميناي داری در ساطح  2/222وجاود

نتااايج مقايسااه ميااانگين اثاار ترکيبااات بااهصااورت

داشت (شک  .)6بايد در نظر داشت کاه روشاي کاه اکثار

اينترکلينت شده درون نانو ذرات مونت ماوری لونيات هاد

و

جال

توجه بود .نتايج نشاان دادناد کاه اينترکليات کاردن

عصاره انار باعث افزايش ميني دار اثر داد قاارچي آن از
 %11به  %36شد (شک  .)6اينترکليت کردن عصاره ميخ

159

محقين جهات سانجش اثارات داد قاارچي ذرات ر

عصاره گياهان بکاار مايبرناد روش " مخلاوط باا محايط
کشت آگار" است ( Elsherbiny et al., 2016; Al-Askar,

 )2012; Al-Zoreky, 2009;Lavie & Stotzky, 1986و
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شکل -5مقایسه فعالیت ضد قارچی عصاره انار اینترکلیت شده ( ،)Mt-Pomعصاره میخک اینترکلیت شاده ( )Mt-Cloveگالیاک اساید
( )Mt-GAاینتر کلیت شده ،نانو ذرات مونت موری لونیت ( )Mtو قارچکش شایمیایی ( )Fuدر کنتارل قاارچ  P. expansumدر روش
مخلوط با محیط کشت مایع.
Figure 5. Comparison the antifungal effect of intercalated pomegranate extract (Mt-Pom), intercalated clove
extract (Mt-Clove), intercalated gallic acid (Mt-GA), nano particles of montmorillonite and commercial
fungicide on P. expansum in broth dilution method.

جدول  -2نتایج آنالیز واریانس (طرح فاکتوریل) اثر ضد قاارچی

شرايط طبييي ميوه است تا نتايج روش مخلاوط باا محايط

تیمارهاری مختلف به روش مخلوط با محیط کشت آگار بار روی

مايع.

قارچ P.expansum
Table 2. Analysis of variance (factorial design) the
antifungal effect of different treatments on P.
expansum growth in the agar well-diffusion method.
S.O.V
df
MS
F
Block
3
5
3.8
(T1) Method
1
473
***364
(T2) Compound
3
475
***365
(T3) Solvent
1
185
***142
T1*T2
3
12.5
***9.59
T1*T3
1
0.36
0.28
T2*T3
3
15
***11
T1*T2*T3
3
16
***12
Error
45
1.3

*** ميني دار در سطح )p<0.001( 2/222

روش "مخلوط با محيط کشت مايع" اغل

در روش مخلوط با محيط کشت آگار ،فياليت دد قاارچي
عصاره انار بطور کامال ميني داری بيشتر از عصاره ميخا
بود .اين در حاليست که ميزان ک پلي فنا بارگ ميخا
بسيار بيشتر از پوسات اناار گازارش شاده اسات (Perez-

 .)Jimenez et al., 2010بنظر ميرسد نو ناو پلاي فنا
تاثير بسايار مهماي در اثارات آنتاي قاارچي آن دارد .پلاي
فن های پوسات اناار شاام کااتچين ،کورونيا
االجي

اسايدن،

اسيد ،پونيکاالجين ،و...هستند ( Elsherbiny et al.,

 )2016که گزارشات در مورد اثرات دد قارچي آنها بسايار
بيشتر از روغنهای فنلي
جهت سانجش

و فرار ميخ

ييناي  Anetholو

 Augenolميباشند (.)Perez-Jimenez et al., 2010

حداق غلظت بازدارندگي استفاده ميشود ( Elsherbiny et

محققين دلي کاهش رشد قاار در اثار عصااره اناار را

 .)al., 2016دلي اين امر هد کامال مشخص است چارا کاه

وجود ترکيبات پلي فن های موجود در عصااره ماي دانناد.

باه

تراوايي و نفوذپذيری سلول،

نتايج روش مخلوط با محيط جامد آگار بسايار نزديا
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اين ترکيبات از طري تخري
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شکل -6مقایسه فعالیت ضد قارچی (بازدارندگی قطر پرگنه قارچ) عصاره انار ( ،)pomعصاره میخک ( )Cloveو گالیک اسید ( )GAدر
دو حالت اینتر کلیت شده درون نانو ذرات مونت موری لونیت ( )Mtو حالت رایج ،و ذرات مونات ماوری لونیات در دو حالات ناانو و
میکرو ،در کنترل قارچ  P.expansumبه روش مخلوط با محیط کشت آگار
Figure 6. Comparison the antifungal effect of pomegranate extract, clove extract and gallic acid applied in
conventional and intercalated method, and micro and nano particles of montmorillonite (Mt) on P. expansum at
agar well-diffusion method.

باعث بهد خوردن تيادل فشار اسمزی داخ سلول شاده و

 )2012( Askarne et al.زماان انادازهگياری بشادت روی

در نتيجه باعث از هد پاشيدگي ارگان های سالولي ،نشات

نتايج تاثير ميگذارد .اليساکر ( )1221هاد عصااره اناار را

اجزا سلولي و باالخره مرگ سلول ميشوند ( Elsherbiny

روی قار های مختلف آزمايش کرد و دريافات کاه  3روز

 .)et al., 2016الشرباني ( )1226هد اثر قار کشي عصااره

پس از اثر دادن عصاره در غلظت  ،%3ميازان کااهش رشاد

 Fusarium sambucinumبااه روش

قار در روش مخلوط با محيط کشت آگار ،در قاار هاای

مخلوط با محيط کشت آگاردار مورد آزمايش قارار داد کاه

destructiva

،Fusarium

دريافت عصاره انار در غلظت  12ميليگارم بار ميلاي ليتار

 Alternsaria alterna ،Sclerotium rolfsiiو Rhizoctonia

( ،)%1باعاث کاااهش  % 11رشااد ميسااليوم قااار شااد .در

 solaniبه ترتي

 %23 ،%33 ،%11 ،2%و  %2بود ،که کمتار

آزمايش حادر ،غلظت  21ميلي گرم بر ميلاي ليتار عصااره

از آزمايش حادر است .ايان در حاالي اسات کاه غلظات

قاار شاد

عصاره کاربردی هد دو برابر آزمايش حادر بود .اين نتايج

(شک  ،)3که کمتر از آزمايش الشرباني بود ( Elsherbiny

نشان ميدهند که در آزماايش حادار عصااره اناار بسايار

 .)et al., 2016البته در آزمايش الشرباني ذکر نشاده اسات

موثرتر از آزمايش اليسکر عم کرده است چراکه با وجاود

که رشد قار چند روز بيداز اثر دادن عصاره ،اندازهگياری

کاربرد غلظت کمتر (  )%2/1عصاره انار توانست تا حادود

شد ،چارا کاه بار طبا آزماايش  )2014( Beyki et al.و

 %11رشد قار را کاهش دهد .دلي اين امر را ميتاوان باه

انااار روی قااار

متانولي انار ( ،)%2/1باعث کاهش  %11بيوما
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نو پلي فن های موجود در عصاره انار بومي ايران نسابت

است .بر طب تحقيقات ساير محققين ،دلي اين امار کاامال

داد ( .)Elsherbiny et al., 2016البتااه نااو قااار مااورد

مشخص است .اوال اينکاه در حالات مصارف باه صاورت

تحقي هد مي تواند موثر باشد .آلزورکاي ( )1223هاد اثار

ميمول ،در طول  22روز مانادگاری عصااره درون محايط

عصاره متاانولي و آباي اناار را روی ميکروارگانيساد هاای

کشت مايع ،پلي فن های گياهي خيلي سريع تجزيه شاده و

مختلف مورد بررساي قارار داد و دريافات کاه در غلظات

بي اثر ميشوند ( )Rabiei et al., 2016ولي در حالت اينتر

تقريبااا مشااابه آزمااايش حاداار ،عصاااره آبااي هاايچ اثاار

کليتشده پلي فن ها به دليا اتصاال باه ساطح بيروناي و

بازدارندگي روی اين قار نداشات ولاي عصااره متاانولي

خارجي اليههای مونت موری لونيت باه کما

پيونادهای

توانست فقط به ميزان  21 mmاثر بازدارندگي داشته باشاد.

هيدروژني ،از اين تجزياه محافظات مايشاود .ثانياا خاود

اينجاست که غلظت آمپيسيلين کااربردی باهعناوان

نانوذرات مونت موری لونيت هد فياليت دد قارچي بسيار

بسايار پاايينتار (يا چهلاد) از غلظات

ميني داری داشتتند (شک  )6که ميتواند با عصاره اثر هاد

عصاره کاربری بود .حداق غلظت بازدارندگي آمپيسايلين

افزايي داشته باشد .بر طبا يافتاههاای Lavie & Stotzky

هد ي هزارم غلظت عصاره کاربردی باود .ايان امار بياان

( )1986مونت موری لونيت با اتصال به ميسليومهای قاار

ميکند که اگر تاثير عصاره نسبت به قار کش تجاری کمتر

و محاادود کااردن تاانفس ،باعااث جلااوگيری از رشااد آن

بااود ،زياااد نااميااد کننااده نيساات .چراکااه ماايتااوان بااا

ميشود .دونسي و همکاران ( )1222هد عصاره ميوه گالبي

افزايش داد .عاالوه

و پرتقال را درون سيستدهای نانومتری انکپساوله کردناد و

بر اين کاربرد عصاره به عناوان قاار کاش بسايار زيسات

اثر اين ترکيبات انکپسوله را روی ميکروارگانيسد ها بررسي

محيط دوست تر ( )Eco-friendlyاست .به ايان ميناي کاه

کردند و به اين نتيجه رسيدند کاه انکپساوله کاردن باعاث

در طول دوره توليد آن کمترين اساتفاده از ماواد شايميايي

افاازايش فيالي ات دااد ميکروب اي و همچن اين پاي اداری آن

ميشود ،لذا مواد مضر کمتری وارد محيط زيست ميشاود.

ميشود ( .)Donsì et al., 2011بيکاي و همکااران ()1221

عالوه بر اين در صورت ورود آن به چرخه غذايي انساان،

هد دريافتند که آنکپسوله کردن روغنهاای داروری گيااه

اثرات سرطانزايي آن کمتر است .مهمتر از همه اينکه وقتي

نينا درون نانوژل کيتوزان-سيامي

اسايد اثار قاار کشاي

بقايای اين عصاره وارد خاک ميشاود بارای موجاودات و

عصاااره را روی  Aspergilus flavusبااهطااور مين ايداری

جمييت زيستي خاک زياد مضر نيست .بايد توجاه داشات

افزايش داد .جال

اينجاست که در ايان آزماايش هاد اثار

که يکي از زنده ترين و متنو ترين اکوسيستدهای زيستي،

کشااندگي ژل کيتااوزان-ساايامي

اکوسيستد زنده خااک اسات .حفاظ کاارکرد زيساتي ايان

خالصشده نينا (روغنهای دروری) بود .در اين آزماايش

جمييت ،برای رشد و توليد گياه از هر عام ديگر از جمله

از روغنهای دروری و خالصشده گيااه نيناا کاه بسايار

کود دهي ،آبياری و مصرف ساير نهادها مهمتر است.

گران قيمت هد هست استفاده شد ،به همين دليا حاداق

جال

آنتي بيوتي

ي

خالصسازی عصاره اثر آن را به مرات

اساايد مشااابه عصاااره

نتايج همچنين نشان دادند (در روش مخلوط باا محايط

غلظت بازدارندگي بسيار پايينتار از آزماايش حادار باود

کشت آگار) که اينترکليت کاردن عصااره درون ناانو ذرات

(322 ppmيااا  .)Beyki et al., 2014( ) 2/3 mg/mlلااذا

سايليکاتي کااارايي آن را بااهطااور مينايداری افاازايش داده

پيشنهاد ميشود در تحقيقات آينده با خالص سازی عصااره
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 البته بايد در نظر داشت که جهت رسيدن به نتايج در.دارند
حد قار کش تجاری هنوز به تحقيقات خيلي بيشتری نياز
.است

تشکر و قدردانی

. اثر گذاری آن را افزايش داد،و افزايش درصد پلي فن ها
نتااايج اياان پااژوهش در ک ا نشااان دادنااد کااه کنتاارل
بيمارهای پس از برداشت باا ترکيباات زيساتي مانناد پلاي
 ايان.روش اميد بخاش باشاد

فن های گياهي ميتواند ي

نتايج همچنين نشان دادند که نانو کردن عصاارههاای پلاي

 خااند مهناد،در پايان بدينوسيله از همکاری صميمانه

فنلي گيااهي باه طاور ميناي داری باعاث افازايش فياليات

مهرنوش محمدی فر و آقاای غالمرداا پاازوکي قادرداني

 در بين ترکيبات کاربردی.ددقارچي و پايداری آن ميشود

.مينمايد

عصاره اينترکليت شده پوست انار بيشترين اثربازدارندگي را
روی رشااد قااار داشااته و مشاااهده شااد کااه نااانو ذرات
سيليکات با عصاره پلي فنلي موجود در انار اثر هادافزاياي
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