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 چکیده 

های شاخه بریده ارزش اقتصادی زیادی دارند، دارای فسادپذیری باالیی هستند. تنفس باوجود اینکه گل

اشند. باال و حساسیت به آسیب دیدگی باعث گردیده که به مراقبت پس از برداشت بیشتری نیاز داشته ب

-باشد و تالشهای شاخه بریده میهای گلپیری پس از برداشت عامل محدود کننده در بازارپسندی گونه

های شیمیایی مختلف انجام گرفته ها با استفاده از تیمارهای زیادی برای افزایش عمر پس از برداشت گل

ها، استفاده از ی از آنهای زیست محیطی ناشاست اما بدلیل سمیت اکثر مواد شیمیایی و آلودگی

ترکیبات طبیعی که فاقد اثرات جانبی بر انسان و محیط زیست بوده و نسبتا ارزان باشند اهمیت فراوانی 

دارد و در چند سال گذشته بعنوان ایده ای جدید در کنترل و کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت 

های گیاهی که بطور توان به اسانساد طبیعی میباشد. از جمله این موهای بریده مطرح میباغبانی و گل

کلی بی خطر تشخیص داده شده اند، اشاره نمود که این ترکیبات دارای خواص ضدمیکروبی بوده و نقش 

ها مواد فراری هستند که از ها از جمله بوتریتیس به اثبات رسیده است. اسانسها در کنترل قارچآن

های ثانویه شامل ترکیبات فنلی، شوند. این متابولیتراج میهای مختلف گیاهان معطر استخقسمت

هایی چنین شامل آنتی اکسیدانباشد. اسانس هماستیلن میفالونول، فالونوئیدها، آلکالوئیدها و حتی پلی

باشند و مانند ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی اند که مسئول خواص ضدمیکروبی و ضد قارچی اسانس ها می

های شاخه بریده جهت کاهش ضایعات پس از برداشت استفاده های گلجایی گلها در محلولمیتوان از آن

 نمود.

 

 های شاخه بریده، قارچ کشاسانس ها، پس از برداشت، گلواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

مانند  هاییچنین شامل آنتی اکسیدانهای شاخه بریده، یکی از مباحث مهم اسانس همافزایش کیفیت و طول عمر گل

های شاخه بریده عمر ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی است. درفیزیولوژی پس از برداشت و صنعت گلکاری است. به طور کلی گل

تواند طول عمر گل بریده را افزایش دهد. عمر کوتاه پس از برداشت پس از برداشت کوتاهی دارند و اعمال برخی تیمارها می

ی ژنتیکی، آغاز پیری ناشی از فعالیت و تولید اتیلن، از دست دهی رآیند پیری کنترل شدههای شاخه بریده بدلیل آغاز فگل

های آبکش با رشد و رطوبت، اتمام ذخیره انرژی در اثر تنفس گل پس از جداشدن از گیاه مادری، تنش آبی در اثر انسداد آوند

شاخه بریده حفظ  های افزایش عمر گلجایی گلاز راه(. یکی 3002باشد )توماس و همکاران، ها میافزایش میکروارگانیسم

(، با استفاده از انواع میکروب 3002روابط آبی در سطح بهینه و کنترل جمعیت میکروبی محلول گلجای )یامادا و همکاران، 

 های گیاهی است.کش و بخصوص انواع طبیعی مثل اسانس

کیبات  طبیعی، معطر، فرار، پیچیده و با بوی بسیار قوی و بندرت رنگی، در های ثانویه گیاهان دارویی اند. ترها متابولیتاسانس

های مختلف گیاهی مثل جوانه، گل، برگ، ساقه، شاخه، بذر، باشند. در اندامهای آلی میآب غیرقابل حل ولی محلول در حالل

ای، های ذخیرههای اپیدرمی و کرکسلول ها،ها، کانالای، حفرههای ذخیرهمیوه، ریشه، چوب و پوست تولید شده و در سلول

 شوند.ذخیره می

گیرد )سعید اختر و ها به صورت تجاری مورد استفاده قرار مینوع آن 200ها شناسایی شده و حدود نوع از آن 2000بیش از 

 (. 3002همکاران، 

های شاخه بریده جهت افزایش عمر گلتوانند ها( بدلیل داشتن خواص ضدمیکروبی و ضد باکتریایی میاین ترکیبات )اسانس

 مورد استفاده قرار گیرند.

 

 هاها و تركیبات آناسانس

های کنند که ممکن است در پاسخ به تنشهای ثانویه میگیاهان برای مبارزه با عوامل عفونی یا انگلی شروع به سنتز متابولیت

صورت گیرد. مواد بازدارنده در بافت گیاه شامل ترکیبات فنلی، سازهایی غیرفعال ها توسط پیشمحیطی باشد یا تولید متابولیت

جات  به دلیل عطر و جات و ترشیباشد. در دوران باستان نیز از ادویهاستیلن میفالونول، فالونوئیدها، آلکالوئیدها و حتی پلی

ی و رومی ذکر شده است. خواص شده مانند سقز که توسط مورخان یونانطعم مطلوب آنها و خاصیت نگهدارندگی استفاده می

ها به طورگسترده در طبیعت قابل مشاهده است )سلگی و همکاران، کشی اسانسضد باکتریایی، ضدقارچی و خاصیت حشره

اکسیدانی  باشند. خاصیت آنتیهایی مانند ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی میچنین شامل آنتی اکسیدانها هم(. اسانس3002

ها های فیزیکی و شیمیایی تأیید شده است. برخی از اسانسبا استفاده از روش  in vitroاغلب در شرایط اسانس و اجزای آن

گردند که این نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس بوده و بسته به در سطوح مختلف موجب حذف سموم از سلول می

ها هستند و مسئول خواص ترکیبات فنولی از اجزای اسانسباشد. ترکیب اسانس و مخصوصا در مورد ترکیبات فنولی آنها می

ها از ها هستند. به طور کلی ترپنشند. اکثر اجزای شیمیایی اسانس ترپنوئیدهایی از جمله  مونوترپنباضدباکتریایی آنها می

باشند که ی نیز میها عالوه بر خاصیت ضدمیکربی دارای خواص ضدقارچترکیبات ضدمیکروبی فعال در اسانس هستند. اسانس

 inخواص ضد قارچی هجده اسانس بر روی رشد متوسط پنج پاتوژن جداشده از انبه، آوکادو، مرکبات، انگور و گالبی در شرایط

vitro ها مؤثر است و برای کنترل ها و قارچارزیابی شده است. تیمول آویشن، اسانسی است که در برابر برخی از باکتری

اکسیدانی اسانس طبیعی در مقایسه با اگرچه اثرات آنتی گیرد.ها مورد استفاده قرار میبخصوص در میوههای گیاهی و بیماری

-محلول اسیدآسکوربیک مصنوعی کمتر است ولی آنها به علت داشتن مزایای دیگر به عنوان عوامل ضد میکروبی شناخته می

تی اکسیدانی و ضدسرطانی به عنوان مواد افزودنی طبیعی ها به دلیل داشتن خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی، آنشوند. اسانس
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گردند. ترکیب اسانس تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی، آب و هوایی، جغرافیایی و فصلی در بسیاری از غذاها استفاده می

 (.3002گیرند )سلگی و همکاران، قرار می

 

                                                                                              اسانس های مهم                                      

توان آنها را به سه دسته عمده ترپنوئیدها، بنزوئیدها یا فنیل ها مواد فرار گیاهی با وزن مولکولی کم هستند که میاسانس

ها وجود ها و میوهبر این مواد فرار اغلب در بو و رایحه آزادشده از گلپروپانوئیدها و مشتقات اسیدچرب تقسیم کرد. عالوه 

(، C5شوند. ترپنوئیدهای فرار که عمدتا از ایزوپرن )دارند. اگرچه ترکیبات فرار از طریق چند مسیر عمده بیوشیمیایی سنتز می

دهند. همه فرار گیاه را تشکیل می ( هستند، بزرگترین دسته از ترکیباتC15ها )( و سزکوئی ترپنC10ها )مونوترپن

اند. گزارش شده است که فسفات سنتز شدهترپنوئیدها از پیش سازهای کربنی مانند ایزوپنتیل فسفات و دی متیل آلیل 

باشند. ترکیبات فنلی ها مؤثرمیاسانس حاصل از میخک، پونه، رزماری، آویشن، مریم گلی و وانیلین در برابر میکروارگانیسم

  .(3002گردند )سلگی و همکاران، ها به شرح زیر خالصه میا مسئول خواص اسانس هستند. ترکیبات عمده اسانسعمدت

 

 كارواكرول                                                                                                                    -1

باشد. کارواکرول در ت که به عنوان جزء اصلی در اسانس آویشن و پونه کوهی موجود میکارواکرول از ترکیبات مهمی اس

ماده بیولوژیکی کارواکرول آبگریز است و باعث  به عنوان پیش 0سیمن-ترکیب فنلی خود یک گروه هیدروکسیل دارد. پی

تواند به صورت یک ترکیب میسیمن به تنهایی ن-شود. پیافزایش تورم غشای سیتوپالسمی نسبت به کارواکرول می

سیمن و تیمول مسئول فعالیت ضدمیکروبی در مرزنگوش، آویشن و -های فرار کارواکرول، پیضدباکتریایی مؤثر باشد. ترپن

باشند. کارواکرول به عنوان یکی از قویترین مونوترپنوئیدها بوده که با فعالیت ضد قارچی علیه کپک خاکستری به مرزه می

شود )سلگی و زنی اسپور و توسعه میسلیوم قارچ در دکستروز آگار سیب زمینی میشده و موجب مهار جوانه رسمیت شناخته

 (.3002همکاران، 

 

 2اوژنول -2

دهد. اوژنول موجب مهار تولید آمیالز و پروتئاز توسط ( اسانس میخک را تشکیل می%58اوژنول یکی از اجزای اصلی )حدود 

ها از عمل شود. گروه هیدروکسیل موجود در اوژنول با اتصال به پروتئینمی Bacillus cereus2 قارچ باسیلوس سرئوس

 (.3002کند )سلگی و همکاران، ها جلوگیری میآنزیم

 

                                                                                                                          4تیمول-3

ساختار تیمول بسیار شبیه ساختمان کارواکرول است، دارای گروه هیدروکسیل در حلقه فنلی است. تیمول در اسانس آویشن و 

ها ها مؤثر است و برای کنترل بیماریهای گیاهی به خصوص در میوهها و قارچرابر برخی از باکتریاست که در ب 8اسانس زاتاریا

ژرانیول و %8/23) 6های دیگر ازجمله اسانس علف لیمو حاوی غلظت باالی سیترالگیرد. اسانسمورد استفاده قرار می

 (.3002باشند )سلگی و همکاران، غنی از سیترال میهای سیترال( در مقایسه با سایر اسانس%5/52نرال و در مجموع 2/20%

                                                           
1 P-cymene 
2 Eugenol 
3 Bacillus cereus 
4 Thymol 
5 zataria 
6 citral 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

888 

 

 

                                            مکانیسم عمل اسانس                                                                                                            

مواد غذایی، درجه حرارت انبار و   pHضدمیکروبی اسانس با افزایش یا کاهش ه طور کلی حساسیت باکتری به اثر و خواص ب

سازد به گریزی اسانس افزایش یافته و آن را قادر میپایین میزان آب pHها بستگی دارد. در بندیمیزان اکسیژن در بسته

 شود.آسانی در چربی غشاء سلول باکتری حل 

های کنند و موجب پاسخیار چربی دوست بوده که به راحتی از غشای سلولی عبور میها با وزن مولکولی کم، ترکیب بساسانس

ها در غشای سیتوپالسمی نفوذ کرده، موجب تغییر بیوتیکشوند. شواهد بسیاری وجود دارد که این آنتیبیولوژیکی در سلول می

تغییر در جریان پتاسیم معموالً یک عالمت اولیه  شوند.عملکرد آن و در برخی موارد منجر به تورم و افزایش نفوذپذیری آن می

از آسیب غشای سیتوپالسمی است و از بین رفتن نفوذپذیری غشای سیتوپالسمی و اغلب به عنوان علت مرگ سلول شناخته 

ویات سازد در چربی غشاء سلول و میتوکندری نفوذ کرده و منجر به نشت محتشده است. آب گریز بودن اسانس آنها را قادر می

های مهمی مانند کارواکرول در برابر قارچ به خوبی (. نحوه مکانیسم عمل اسانس3002سلول گردند )سعید اختر و همکاران، 

شناخته شده نیست اما این فرضیه وجود دارد که به طور کلی موجب شده با تغییر شکل ظاهری و با زوال و ناپدید شدن 

واره سلولی شده و کارواکرول از طریق غشاء و با فشار دادن و از هم جداشدن کندیوم و یا هیف موجب خسارت غشاء و دی

سیمن آب گریزتر از کارواکرول -ها سیتوپالسم را ترک کنند. با این حال، پیشود یونزنجیره اسید چرب فسفولیپیدها باعث می

است که تیمول یک اسانس ضد قارچ  شود. مشخص شده است و باعث تورم بیشتر غشای سیتوپالسمی نسبت به کارواکرول می

باشد. بعضی از اجزای اسانس ممکن است موجب مختل شدن غشای ها میهای گیاهی به ویژه در میوهمؤثر برای کنترل بیماری

شوند. در واقع ترکیبات فنلی قادرند که با ها و پس از آن موجب کاهش اسیدهای آمینه و قندها سلول و باعث نشت الکترولیت

 (.        3002های متابولیکی وارد سلول گردند )سلگی و همکاران، شدن در غشاء و فرایندهای غشای باکتریایی و مکانیسمحل 

                  

 های شاخه بريدهاستفاده از اسانس در پس از برداشت گل

ک محلول نگهدارنده ضرورتا باید حاوی شود. یهای نگهدارنده استفاده میامروزه جهت افزایش عمر گل شاخه بریده از محلول

-ها از انسداد بافتکند، در حالیکه میکروب کشدو جزء مهم قند و میکروب کش باشد. قند ماده ی اولیه ی تنفس را فراهم می

ای هها بیشترین قند قابل انتقال در گل(. ساکارز نسبت به سایر قند3002نمایند )شرما و همکاران، های هادی جلوگیری می

شاخه بریده است و تیمار گل با ساکارز به صورت تجاری، از طریق کنترل تولید ماده ی خشک و تنفس )حجتی و همکاران، 

( و حفظ رنگ گلبرگ )باسما و 3003(، تاخیر در کاهش تورژسانس و حفظ دیواره ی سلولی )دونوقو و همکاران، 3002

 دهد.ایش میهای بریده را افز(، عمر گلجایی گل3003همکاران، 

های سمی میکروبی، ها، آسیب آنزیمی به سیستم آوندی گیاه در نتیجه ی تولید متابولیتها سبب انسداد آوندمیکروارگانیسم

شوند )ون دورن، ها و جلوگیری از جذب آب و در نتیجه فساد و زوال گل های شاخه بریده میتحریک تولید اتیلن در گل

0992.) 

داده است که عصاره و اسانس گیاهان دارویی خاصیت میکروب کشی داشته و میتواند جایگزین  های اخیر نشانپژوهش

 (. 3002های بریده شود )سعید اختر و همکاران، های نگهدارنده ی گلترکیبات شیمیایی در محلول

های گلجایی و کیفیت گلدر پژوهشی ترکیبات کارواکرول و تیمول با نیترات نقره به عنوان مواد ضدمیکروبی بر روی عمر 

های گیاهی حاوی این ترکیبات قادرند جایگزین مواد شیمیایی شده و بریده ژربرا مقایسه گردید و نتایج نشان داد که اسانس

 (.  3009های بریده ی ژربرا شوند )سلگی و همکاران، های پس از برداشت گلسبب بهبود ویژگی
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های کشت جامد که عصاره ی فلفل موجب بازدارندگی کامل رشد میکروب در محیط ( نشان دادند3005ژیتاریرات و همکاران )

های نگهدارنده ی گل بریده ی رز مانع رشد میکروب، به تاخیر انداختن درصد فلفل در محلول 0شود. هم چنین عصاره ی می

 ها شد.خمیدگی گردن و تولید اتیلن و حفظ طراوت برگ

های شاخه بریده ی رز با استفاده از اسانس تیمول، های ساقه ی گلوص کنترل رشد باکتری( در خص3002اورعی و همکاران )

های ساقه در مقایسه با تیمار شاهد میلی گرم در لیتر سبب کاهش قابل توجه باکتری 000مشاهده کردند که اسانس تیمول 

 بدون اسانس می شود. 

پی پی ام دارای طوالنی ترین عمر  80تیمار شده با اسانس آویشن های لیسیانتوس نتایج تحقیق دیگری نشان داد که گل

روز( بودند. همچنین این تیمار باعث افزایش معنی دار جذب آب، وزن تر نسبی و  00روز( در مقایسه با شاهد ) 02ماندگاری )

 (. 3003کلروفیل برگ شد )پوریا نژاد و همکاران، 

افزایش ماندگاری گل شاخه بریده ی مریم، و افزایش میزان جذب آب را نشان  پژوهش دیگری اثر مثبت اسانس اکالیپتوس بر

 (. 3002داد )موسوی و همکاران، 

 

 نتیجه گیری كلی

های قارچی های اخیر استفاده از ترکیبات طبیعی همچون اسانس های گیاهی بعنوان ایده ای جدید در کنترل آلودگیدر سال

های بریده مطرح شده است. این ترکیبات از طریق برداشت محصوالت باغبانی از جمله گلو باکتریایی و کاهش ضایعات پس از 

-کنترل جمعیت میکروبی و باکتریایی محلول گلجای نه تنها باعث افزایش عمر پس از برداشت و بهبود خصوصیات کیفی گل

ها را کاهش داده و موجب افزایش چکششوند، بلکه استفاده از ترکیبات نگهدارنده ی شیمیایی و قارهای شاخه بریده می

های پس از برداشت مقرون به صرفه ها در برنامهشوند و از این رو ، استفاده از اسانسامنیت و سالمت انسان و محیط زیست می

ه باشد. به امید گسترش این ایدبوده و دارای اهمیت تجاری قابل توجه است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه می

 بصورت تجاری درجهان و داشتن محیط زیستی سالم.
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