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چکیده
و به ویژه ترکیبات طبیعیهابراي کنترل ویروس. روندشمار میکننده در کشاورزي بههاي گیاهی از عوامل محدودویروس

اسانس نانوامولسیونو)درصد آب50(اتانولی -عصاره آبیدر این راستا، اثر. گیاهی مورد توجه قرار گرفته استهايمتابولیت
طی و ) میلی لیتر100گرم در (درصد 4و 2، 1، 5/0غلظتچهاردر (Satureja khuzistanica)تانیخوزساندام هوایی گیاه مرزه 
میلی گرم در 2غلظت (هاي گیاه با آموده ویروس برگ بوتهو بعد از مایه زنیساعت قبلدوهمزمان وسه زمان مختلف شامل

Vigna)لوبیا چشم بلبلیط گلخانه روي میزبان لکه موضعیویروس موزاییک خیار در شرای، جهت کاهش آلودگی)میلی لیتر

unguiculata(درصد4و2يهاغلظتبایاتانول-یها با کاربرد عصاره آبتعداد لکهنیکمتر.مورد بررسی قرار گرفت)66-78 %
زنی با آموده ویروس از مایهو دو ساعت بعد) يماریبکاهش% 59(درصد 2با غلظت اسانسونینانوامولسکاربردو)يماریکاهش ب

8/232به يروز نگهدار60نانومتر بود که پس از 4/119پس از ساخت برابر با اسانسونینانوامولسياذرهاندازه. حاصل شد
یسنجفیهمراه با طيگازیکروماتوگرافزیبراساس آنال. باشدیمونیمناسب نانوامولسیکیزیفيداریکه نشان از پادینانومتر رس

-بتاو) درصد1/1(لنیوفیکار-بتا، )درصد5/1(منیس-پارا،%)5/91(اسانس شامل کارواکرول یاصلباتی، ترک(GC–MS)یجرم
ناموامولسیون کردن اسانس باعث بهبود کارایی آن در مهار ویروس موزاییک خیار روي میزبان لوبیا چشم .بود) درصد1/1(ننیپ

یک ویروس گیاهی در مهارگیاه مرزه خوزستانی رش از اثر ضد ویروسی ترکیبات فیتوشیمیاییاولین گزاتحقیقاین.بلبلی شد
.باشدمی

خوزستانی، عصاره،  نانوامولسیون اسانس، مهار ویروس مرزه: هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي گیاهی همواره از جمله عوامل تهدیدکننده ویروس

جهان تولید محصوالت مختلف کشاورزي در سرتاسر
هاي گیاهی، ویروس در میان ویروس. شوندمحسوب می

ي میزبانی ترین دامنهداراي وسیع(CMV)موزاییک خیار
خانواده از دو 100در بیش از گونه 1200شامل بیش از 

;Agrios, 2005)ها استايها و تک لپهايلپه Zittre &

Gonsalves, 1991)به لحاظ عالیم، طیفی از موزاییکو ،
زردي، کوتولگی و کاهش کمی و کیفی باردهی را در 

& Zittre)دشوهاي گیاهی مختلف باعث میمیزبان

Gonsalves, 1991). این ویروس عموما بصورت سیستمیک
تنها اقدامات . شودي گیاهان منتشر میهاي آلودهدر بافت

شاملCMVبراي کاهش مد مدیریتیآپیشگیرانه و کار
عاري از ویروس، حذفةگواهی شداستفاده از بذور 
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)هاي هرزعلف(هاي گیاهیپوششمکانیکی و شیمیایی
حشرات ناقل شیمیاییمنبع ویروس و همچنین کنترل

سموم شیمیاییبه اثرات مخرب اما با توجه. باشدویروس می
هاي بسیاري جهت تالشانسان،و سالمتستیزطیبر مح

استفاده از ارقام مقاوم وایجاد ها از طریقآنکردننیگزیجا
مفید در حال انجام ترکیبات ضد ویروسی گیاهی و میکروبی

ها و ، اسانسطبیعیترکیباتدرمیان . )Agrios, 2005(است
. از پتانسیل قابل توجهی برخوردار هستندهاي گیاهی عصاره
ها و عصاره مرتبط با اسانسیپزشکاهیگقاتیتحقاغلب

هايها و باکترشرات، قارچحيبر روییدارواهانیگ
در یاهیگباتیترکنیباشد و در مورد کاربرد ایممتمرکز 

یط. انجام شده استيمعدودقاتیتحقها، روسیوتیریمد
هاي در مورد تاثیر مثبت عصارهیقاتیتحقریاخيهاسال

و سرخاب مریم گلی برخی گیاهان داروئی شامل بید،
، )CMV(اییک خیارکوهی ایران بر آلودگی ویروس موز

زمینی انجام و یا ویروس واي سیبویروس موزاییک توتون
Alishiri)شده است & Rakhshandehroo, 2015;

Ghasemi & Tabein, 2013) .مولکولی و ارزیابیهمچنین
هاي خام زیتون تلخ، انجیر و گزنه بیوشیمیایی اثر عصاره

وکار و سازCMVدوپایه کوهی ایران در کنترل ویروس 
احتمالی دخیل در مقاومت القاء شده در گیاه خیارصورت 

Rakhshandehroo)پذیرفته است  et al., به هر حال. (2009
تحقیق اندکی در خصوص کارائی و مکانیسم عمل اسانس و 

هاي گیاهی در کنترل عوامل ویروسی بیماریزاي عصاره
الت با توجه به موارد فوق و مشک. گیاهی انجام پذیرفته است

هاي ویروسی، استفاده از موجود در زمینه کنترل بیماري
هاي گیاهان دارویی به عنوان روشی ها و عصارهاسانس

.گرددامیدبخش و دوستدار طبیعت مطرح می

خانواده با نام فارسی مرزه متعلق بهSaturejaجنس
Omid).شود گونه را شامل می30، بالغ بر نعنا baigi, 2005)

انجام شده بر روي اثر ضد ویروسی اسانس و هايبررسی
Satureja montana)رکیبات ضد فنلی گیاه دارویی مرزهت

L.SPP. variegate) به عنوان یکی از اعضاي این خانواده
توجهی در کنترل دو نشان داد اسانس این گیاه اثر قابل 

Valerija)موزائیک توتون و موزائیک خیار دارد ویروس

Dunkie et al., 2010) .
که )JamzadSatureja khuzistanica.(مرزه خوزستانی

گویند، گیاهی بومی در گویش لُري به آن تختشونی می
خوزستان ،هاي لرستاناستان(ایران است و انحصاراً در ایران 

،هاهاي موجود درروي برگکرك. رویش دارد) و ایالم
وهستندمحل تجمع و بیوسنتز ترکیبات مؤثره این گیاه 

درصد کل اسانس مرزه خوزستانی را 98مونوترپن ها تقریباً 
میزان باالي . et al(Hadian(2011 ,.تشکیل می دهند

مونوترپن کارواکرول در اسانس این گیاه سبب افزایش 
کهطوريو دارویی این گیاه شده است، بهارزش اقتصادي

تحقیقات داروشناسی و پزشکی زیادي روي اثرات 
ویروسی، ضد میکروبی، ضد قارچی و آنتی دیابتیک ضد

گونه صورت گرفته و نتایج برخی اجزاي سازنده اسانس این
به ثبت بسیار ارزشمندي از خواص داروشناسی این گیاه

et alSalahvarzi2005;,et al.(Dosti,.ترسیده اس

.,et al., 2003; Abbaszadehet al2005; Dadkhah

اینکه تحقیقات موجود در مورد خاصیت با وجود. (2005
گیاه مرزه تنها معطوف به استفاده از ترکیبات میکروبیضد

لیکن محدودیت استفاده از ، باشداسانس این گیاه می
هاي فیزیکی و شیمیایی و خواص ها به دلیل ناپایدارياسانس

ها، لزوم فرموالسیون اسانس را براي ارگانولپتیک آن
Hyldgaard)کندژیکی ایجاب میکاربردهاي بیولو et al.,

2012; Moghimi et al., ها عالوه بر اینکه اسانس. (2016
توانند به آسانی با قرار باشند، میترکیباتی با فراریت باال می

گرفتن در معرض نور خورشید، رطوبت، دماهاي باال یا 
Sugumar).د ه شوناکسیژن هوا تجزی et al., 2013) بنابراین

ضمن پایدار کردن فیزیکی و در این تحقیق سعی شده است
شیمیایی اسانس از طریق نانوامولسیون کردن، جزییات تاثیر

در مهار اسانس مرزه خوزستانی و نانوامولسیونعصاره 
مورد ویروس موزاییک خیار روي میزبان لوبیا چشم بلبلی 

.یردبررسی قرار گ
هامواد و روش

سازي و تکثیرویروس موزائیک خیارخالص
)Cucumber mosaic virus, CMV(
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نسیون ویروس موزائیک خیار، جهت تهیه سوسپا
هایی از ویروس موزاییک خیار که در کلکسیون جدایه

پزشکی هاي گیاهی بخش بیماري شناسی گروه گیاهویروس
ات نگهداري لوم تحقیقدانشگاه آزاد اسالمی واحد ع

سازي بیولوژیکی، جهت خالص. شود، استفاده شدمی
Vigna)ها روي گیاه میزبان تک لکه لوبیا چشم بلبلیجدایه

unguiculata)کوتیلدونی–کوتیلدون و پسۀدر مرحل
1/0فسفاتبافرازاستفادهبامکانیکیروشبه) دوبرگی(

گیري روي رهطی عصا1: 10نسبت به7برابر با pHباموالر
. گردیدمش انجام600با پودر کاربوراندوم زنییخ، مایه

درنکروزهموضعیهايلکهظهورازروز پس7الی 4طی
مستقل و جداگانه ها بصورتچشم بلبلی، تک لکهلوبیاگیاه

ها و جهت تکثیر ویروس و بررسی عالیم مربوط به جدایه
اه میزبان تعیین صحت و خلوص جدایه ویروسی، روي گی

Nicotiana tabacumوتونتتکثیري  cv. samsun در
زنی گردید و در شرایط مناسب در برگی مایه4الی 2مرحله 
درجه سلسیوس، 19درجه و شب 27دماي روز (گلخانه

ساعت طول روشنایی 14درصد و 45تا 30رطوبت بین 
هاينمونهدربعد از ظهور عالیم. نگهداري شدند) روز
و با استفاده DAS–ELISAبا آزمون،مایه زنی شدهنتوتو

اي اختصاصی ویروس همسانههاي تکبادياز آنتی
مورد بررسی و ) آلمانDSMZتهیه شده از(خیارموزاییک

.ارزیابی قرار گرفت

مواد گیاهی و مشخصات اقلیمی رویشگاه 
کاملیگلدهمرحلهدریخوزستانمرزهاهیگییهوااندام

360با(المیاانینصرمنطقهشگاهیاز رو1398ماهوریشهردر
و ”53.´52.°32ییایعرض جغرافا،یمتر ارتفاع از سطح در

و به دیگرديآورجمع) ”707.´15.°48ییایطول جغراف
یبهشتدیدانشگاه شهییداروهیو مواد اولاهانیپژوهشکده گ

ومیهرباردییبه تازینیشناسختیاز نظر ر. افتیانتقال 
هیساطیشراواتاقيدر دماییهوااندام. دیرسپژوهشکده 
.خشک شد

استخراج عصاره گیاهی
گرم از نمونه  خشک 30، الکلی-جهت تهیه عصاره آبی

300در کرده وشده مرزه را به کمک آسیاب پودر 
درجه 40در دماي )50: 50(اتانول –آبلیتر حاللمیلی

انکوباتور قرار دادهساعت روي شیکر48به مدت سلسیوس
میکرون به کمک 45/0عصاره از فیلترهاي کاغذي .شد

عصاره توسط درماندهباقیاتانولپمپ خأل عبور داده شد و 
درجه سلسیوس 45روتاري در دماي تبخیريدستگاه

آب باقیمانده با دستگاه فریز درایر در نهایت.سازي شدجدا
درجه سلسیوس 4ماده خشک حاصل در دماي گرفته شده و

گیاهان مرزه خوزستانی جمع آوري شده قبل از .نگهداري شد
CMVبراي تایید عدم آلودگی به ELISAعصاره گیري توسط 

.مورد بررسی قرار گرفتند
و تهیه نانوامولسیوناستخراج اسانس

و توسط دستگاه ستخراج اسانس با روش تقطیر با آبا
گرم پودر 50بایتقرگیري نساسايبرا. انجام شدکلونجر

و دو برابر حجم ختهیکلونجر رگردتهرا در بالنمرزهاهیگ
انجام يریگآن آب افزوده و به مدت سه ساعت اسانس

ابتدا به استفاده از سولفات سدیم شدهآورياسانس جمع. شد
یی تیره درون هادر شیشهبدون آب، آبگیري شد و سپس

.زمان آنالیز نگهداري شدتا درجه سلسیوي 20فریزر منفی 
با یمرزه خوزستاناسانسونینانوامولسونیفرموالس

پژوهشکده ییدارويندهایفرآیطراحشگاهیآزمايکارمه
5يحاوونیامولس. شدآمادهییداروهیو مواد اولاهانیگ

Polyvinyl)الکللینیویدرصد اسانس، با اضافه نمودن پل

alcohol)،ه اسانس در دستگاه بنیتیلسو80نییتو
. ساخته شددقیقه15ی و همزدن به مدت کن معمولمخلوط

محصول حاصل درون دستگاه ون،یجهت ساخت نانو امولس
MTIپروب شرکت امواج فراصوت، با ژنراتور مدل

، لوهرتزیک5/20ولت، فرکانس 220وات، 400س،یسوئ
گرفتقرارمتر یسانت19درصد و قطر پروب 30ۀدامن

)Moghimi et al., ونیامولسيدر انتها ظروف حاو).2016
و خچالیيپوشانده شده و در دمایبه خوبونیو نانوامولس

هیتهونینانوامولسيااندازه ذره.شدنديدور از نور نگهدار



...الکلی و–عصاره آبی بازدارندگیمطالعه تاثیر:همکارانو مصطفایی16

DLS(Dynamic Light;دستگاهلهیوسشده به

Scattering)ذرات به عیمحدوده توزنیهمچن. شدنییتع
Moghimi)گاه بدست آمدکمک دست et al., 2016).

اسانسدهندهتشکیلهايآنالیز و شناسایی ترکیب
دهنده اسانس با لیتشکباتیترکزانیو مییشناسا

دستگاهو (GC)گازکروماتوگرافیاستفاده از دستگاه
(GC–MS)با طیف سنجی جرمیگازکروماتوگرافی همراه

اسانس استخراج شده از در ابتدا . گرفتقراریبررسمورد 
از آن به دستگاهتریکرولیمکیهر سه تکرار مخلوط شد و 

GCریزي مناسب حرارتی تزریق شد و پس از یافتن برنامه
هاي اسانس و تعیین ستون براي جداسازي کامل ترکیب

کییاهیدرصد و زمان بازداري هر ترکیب، از هر گونه گ
یق شده و طیف تزرGC–MSاسانس به دستگاهتریکرولیم

ها بر اساس شناسایی ترکیب. ها تعیین گردیدجرمی ترکیب
هاي ها با ترکیبشاخص بازداري و مقایسه طیف جرمی آن

درصد هر ترکیب با . پیشنهادي کتابخانه دستگاه انجام گرفت
توجه به سطح زیر منحنی آن در طیف کروماتوگرام حاصل 

نی و بدون با روش نرمال کردن سطح منحGCاز دستگاه
.(Adams, 2007)محاسبه عامل تصحیح صورت گرفت

–اسانس و عصاره آبیبازدارندگیبررسی اثر 
در میزبان لوبیا چشم CMVروي الکلی گیاه مرزه

بلبلی
لوبیا گیاه : کاهش لکه موضعی روي میزبان لکه موضعی

لکه محکعنوان میزبانبه(V. unguiculata)بلبلیچشم
هايرایط گلخانه کشت شد و غلظتدر شCMVموضعی

در قالب امولسیون و (و اسانس عصاره درصد4و 2، 1، 5/0
در سه بازه زمانی شامل مرزه خوزستانی) نانو امولسیون
ساعت قبل از مایه زنی آموده دو اسانس/اعمال عصاره

ساعت بعد از مایه زنی آموده ویروس و در دوویروس،
ویروسزنی همزمان با مایهاسانس/ نهایت اعمال عصاره

(Rasoulpour et al., 2018)کوتیلدونی هايبرروي برگ

از آموده ویروس . تیمار گردیدلوبیا چشم بلبلیگیاهچه 
تهیه شده و در حجم برابر با mg\ml2خالص شده رقت

در هر تکرار مورد استفاده قرار اسانس/عصارهغلظت 
فاده قرار گرفت و مورد استگلدان 8براي هر تیمار .گرفت

مخلوط . دشروز بررسی 4تا 3هاي موضعی بعد از اد لکهتعد
مایه زنی گیاه به شاهدو ویروس گیاهی به عنوان بافر فسفات

.شدند
اسانس و عصاره گیاه مرزه در حفاظت گیاه میزان قابلیت

نرخ بازدارندگی تخمین زده شد وCMVدر برابر ویروس
Verma)دشرمول زیر محاسبه اسانس و عصاره از طریق ف et

al., 1996)

Inhibition rate (%) = [(C–T) / C] *100

هاي موضعی در میزبان لوبیا چشم میانگین تعداد لکهCکه
هاي میانگین تعداد لکهTوشاهدهاي در نمونهبلبلی

.باشدهاي تیمار شده میدر نمونهموضعی

هاتجزیه و تحلیل داده
در قالب طرح پایه کامالً تصادفی و با هاتمام آزمایش

ها از دو نرم افزاربراي تجزیه داده. هشت تکرار انجام شد
SAS Excelو9.1 به تفکیک کارهاي مورد نیاز 2013

و به SASبراي تجزیه واریانس از نرم افزار. بهره برده شد
پس از تجزیه واریانس، میانگین. استفاده شدGLMروش

% 5اي دانکن در سطح ستفاده از آزمون چند دامنهها با اداده
.دشمقایسه 

نتایج 
هاي اصلی در اسانس گونه مرزه خوزستانی شامل ترکیب

-بتا، )درصد5/1(سیمن-پارا، %)5/91(کارواکرول 
باشد می)درصد1/1(ننیپ-بتاو) درصد1/1(لنیوفیکار

).1جدول (
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)Satureja khuzistanica(مرزه ی شده در اسانس هاي شناسایترکیبنوع و درصد –1جدول 
Table 1. Constituents of chemical composition of Satureja khuzistanica essential oil

*RI, retention indices relative to C6 – C24 n–alkanes on the DB–1 column

4/119اي نانوامولسیون پس از ساخت برابر با اندازه ذره
نانومتر 8/232روز نگهداري به 60که پس از نانومتر بود 

که نشان از پایداري فیزیکی نسبتا ) 2و 1شکل (رسید 
اي اندازه ذره. باشدروز می60سب نانوامولسیون در طی منا

، هرچه نانوامولسیون معیاري براي میزان پایداري آن است
اي حاصل تر و محدوده توزیع اندازه ذرهاي بزرگاندازه ذره

، چون ذرات یشتر باشد نانوامولسیون ناپایدارتر استب
کنند و باعث تر بیشتر به هم پیوسته و تجمع پیدا میبزرگ

.شوندناپایداري نانوامولسیون می

اسانسونینانوامولسوعصارهبازدارندگی ریتاث
در میزبان لوبیا چشم CMVروي یمرزه خوزستان

بلبلی
داري وزستانی تاثیر معنیعصاره مرزه خکاربرد اسانس و

)05/0<p(در مهارCMVيهالکهتعدادلحاظاز

بلبلی روي برگهاي کوتیلدونی لوبیا چشمشدهجادیایموضع
همچنین کارایی کاربرد اسانس و ). 4و 3شکل (نشان داد 

عصاره دو ساعت پس از مایه زنی با آموده ویروس، در 
عت قبل از مایه زنی با مقایسه با کاربرد همزمان و یا دو سا

ویروس، در کاهش عالیم ناشی از ویروس موثرتر 
)05/0<p(با افزایش غلظت کاربرد عصاره گیاه، تاثیر . بود

)p>05/0(يداریمعنافزایشCMVآن در مهار ویروس
در صد، دو ساعت بعد از4و 2که در غلظت یافت به طوري

هاي تعداد لکهیروس، بیشترین کاهش در زنی آموده ومایه
روي برگ لوبیا را منجر شد و در مقایسه با CMVناشی از

کاهش% 23/78و % 9/66شاهد آلوده، به ترتیب به میزان 
با افزایش . در تعداد لکه ها مشاهده شد)p>05/0(داریمعن

درصد، تاثیر ضد 1به 5/0غلظت کاربرد امولسیون اسانس از 
) p>05/0(ي داریعنمافزایش CMVویروسی آن در مهار

در صد، اُفت شدیدي در 2به یافت اما با افزایش غلظت

Compounds RI* Concentrations (%)

1 α–thujene 925 0.2

2 α–pinene 933 0.6

3 β–pinene 974 1.1

4 myrcene 981 0.2

5 α–terpinene 1010 0.1

6 p–cymene 1014 1.5

7 trans– β–ocimene 1033 0.4

8 γ –terpinene 1051 0.1

9 cis–sabinene hydrate 1058 0.4

10 trans–sabinene hydrate 1079 0.2

11 terpin–4–ol 1160 0.1

12 α–terpineol 1173 0.1

13 carvacrol 1282 91.5

14 β–caryophyllene 1411 1.1

15 α–humulene 1424 0.5

16 β–bisabolene 1500 0.5

17 Spathulenol 1576 0.1

Total – 98.7
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لوبیا مشاهده شد کاهش تاثیر ضد ویروسی آن روي 
داري درصد عمال تاثیر معنی4بطوریکه در غلظت 

)05/0<p(در کاهش عالیمCMVدر مورد . نداشت
2تا سیون اسانس، افزایش غلظت کاربرديتیمار با نانوامول

CMVعالیم ناشی از ویروس% 3/59د باعث کاهش در ص

فت شدیدي اُدرصد،4روي لوبیا شد اما با افزایش غلظت به 
که تفاوت طوريهکارایی تاثیر آن مشاهده شد بدر

شاهد آلوده نشان نداد و عمال با% 5داري در سطح معنی
).4شکل (تاثیر بود بی

درجه سلسیوس و شرایط 18ن اسانس مرزه خوزستانی پس از یک روز انبارمانی در دماي اي نانوامولسیوتوزیع اندازه ذره–1شکل 
تاریکی

Fig 1. Distribution of particle size of nano–emulsified essential oil of Satureja khuzistanica after 1 day storage at
18 ° C in darkness

درجه سلسیوس و 18روز نگهداري در دماي 60مولسیون اسانس مرزه خوزستانی در طی پایش پایداري فیزیکی نانوا-2شکل 
تاریکی

Fig 2. Monitoring the physical stability of savory essential oil nanoemulsion during 60 days of storage at 18 ° C
in darkness
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Vignaموضعیلکهروي میزبانCMVآلودگی ناشی از ویروس–3شکل  unguiculataدهدرا نشان می .A(تیمار با بدون
تیمار با )Cزنی با ویروس؛ رزه خوزستانی دو ساعت پس از مایهمعصارهتیمار با )Bنانوامولسیون اسانس و عصاره مرزه خوزستانی؛ 

زنی با ویروسرزه خوزستانی دو ساعت پس از مایهنانوامولسیون اسانس م
Figure 3. The CMV infection symptoms on the localized spot of Vigna unguiculata. A) without treatment with
nanoemulsion of savory essential oil and extract; B) treatment with savory extract two hours after CMV
inoculation; C) treatment with nanoemulsion of savory essential oil two hours after CMV inoculation

هاي مختلف و زمان کاربرد امولسیون و نانوامولسیون اسانس و عصاره هیدروالکلی مرزه غلظتبازدارندگی بررسی تاثیر -4شکل 
p)>05/0(روز نگهداري در گلخانه14لوبیا چشم بلبلی پس از در ) CMV(ویروس موزاییک خیار رويخوزستانی 

Fig 4. Evaluation of the inhibitory effect of different concentrations and application time of emulsion and
nanoemulsion of essential oil and hydroalcoholic extract of savory on cucumber mosaic virus (CMV) on cowpea
after 14 days in greenhouse (p < 0.05).

بحث

ي جهان در شده درایران و سایر کشورهاتحقیقات انجام
زمینه فعالیت ضد ویروسی اسانس و عصاره گیاهان دارویی 

در زمینه . استهاي انسانی بوده بیشتر معطوف به ویروس
عوامل بیماریزاي گیاهی نیز بیشتر تحقیقات در زمینه اثرات 

ها و عصاره گیاهان دارویی بر روي کنندگی اسانسکنترل
ست که جز االیباشد و این در حها میها و باکتريقارچ

، مطالعات قابل توجهی در خصوص مواردي انگشت شمار

هاي ها و عصارهدرجه تاثیر و مکانیسم ضد ویروسی اسانس
.هاي گیاهی انجام نشده استگیاهی در زمینه کنترل ویروس

یکی از مهمترین منابع موجود Lamiaceaeگیاهان خانواده
هاي بررسی.ندباشمیترکیبات طبیعی فعالبراي استخراج 

انجام شده بر روي اثر ضد ویروسی اسانس و ترکیبات فنلی 
Satureja montana)گیاه دارویی مرزه

L.SPP.Variegate)عنوان یکی از اعضاي این خانواده به
نشان داد که هنگام TMVوCMVعلیه دو ویروس مهم
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استفاده از اسانس این گیاه ، تعداد لکه هاي موضعی حاصل 
یح دو ویروس فوق بر روي گیاه محک از تلق

Chenopodium amaranticolor و کردکاهش پیدا
در کنترل موجود در اسانس،تیمول کارواکرولترکیبات
Valerija Dunkie(موثر بودندویروس et al., 2010(.

Plectranthusعصاره خام و اسانس گیاه tenuiflorus

کنترل کنندگی علیه نعنائیان داراي اثرمتعلق به خانواده
Tobaccoویروس necrosis virus،Tobacco mosaic

virus،Tomato spotted wilt virusباشدمی(Othman et

al., 2004).
در مطالعه حاضر استفاده از عصاره و نانوامولسیون 
اسانس گیاه مرزه خوزستانی متعلق به تیره نعنائیان در چهار 

اعت قبل، همزمان و دو ساعت غلظت و سه تیمار زمانی دو س
مورد بررسی CMVخیارزنی با ویروس موزائیک بعد از مایه

قرار گرفت که نشان از تاثیر قابل قبول عصاره و 
نانوامولسیون  اسانس مرزه خوزستانی در زمانی است که دو 

در این . زنی با ویروس به کار برده شودساعت پس از مایه
ه گیاه مرزه خوزستانی به تحقیق عالوه بر اسانس، عصار

عنوان ترکیب ضد ویروسی معرفی شد و مواد غالب تشکیل 
دهنده عصاره و اسانس به عنوان ترکیبات موثر جهت کنترل 

. ویروس شناخته شدند
عنوان ترکیب درصد به5/91در این تحقیق کارواکرول با 

مشابه آن بررسی . غالب اسانس مرزه خوزستانی معرفی شد
(Sefikan et al., 2007) کارواکرولکه مشخص کرده بود

ازقبلمراحلدرمرزه خوزستانیاسانساصلیترکیب
ازقبلمرحلهمقدار آن درواست کاملگلدهیوگلدهی

%) 91(کامل گلدهیمرحلهبابرابرتقریباً%) 89(دهی گل
. است

کارواکرول مهمترین ترکیب فعال بیولوژیکی موجود در 
هاي محتوي کارواکرول داراي اسانس. باشدیاسانس مرزه م

. باشنداکسیدانی و ضد میکروبی قابل توجه میفعالیت آنتی
همچنین کارواکرول بازدارنده بیوسنتز پروستاگالندین است 
که این بازدارندگی مکانیزم مهمی در تسکین درد و 

Wagner(فرایندهاي ضد التهابی است et al., 1986.(

وژیکی دیگري از جمله آثار ضد اسپاسم، هاي بیولفعالیت
، ”لیپیدپراکسیداز“، ”استرازکولیناستیل“بازدارندگی 

هاي آزاد، محرك ماکروفاژي فرونشاننده رادیکال
هاي سفیدخون در مورد کارواکرول گزارش شده گلبول
Kirimer(است et al., 1995 .(

هاي هاي موجود در اسانس، ترکیبعالوه بر ترکیب
بیولوژیک در عصاره هاي مختلف مرزه شناسایی فعال 

ها اسیدهاي فنلی آزاد چون مهمترین این ترکیب. اندشده
. باشندمشتقات اسید کافئیک از جمله اسید رزمارینیک می

برخی ترکیبات فالونوئیدي از جمله آپیژنین، لوتئولین، 
هاي این سیناروزید و غیره نیز در غلظت خیلی کم در عصاره

Kemertelidze(ناسایی شده استگیاه ش et al., 2004( .

اسید رزمارینیک، از فراوانترین دیمرهاي اسید کافئیک است 
. شوداکسیدانی قوي محسوب میهاي آنتیکه عامل فعالیت

دي-3,4اسید رزمارینیک، استراسید کافئیک و در واقع 
تعدادي از مشتقات .  باشدهیدروکسی فنیل الکتیک اسید می

2یا 1اسید در گیاهان شناسائی شده است که متشکل از این 
هاي آروماتیک اسید رزمارینیک همراه با دیگر گروه

عنوان یک تواند بهاسید رزمارینیک میدر گیاهان، .باشندمی
عامل دفاعی در برابر عوامل بیماریزا و جانوران گیاهخوار 

هايهاي زنده فعالیتاین ترکیب در سیستم. عمل کند
موتاژن، اکسیدان، آنتیبیولوژیکی متعددي همچون آنتی

ویروسی و ضدالتهاب و ضدحساسیت را باکتري و آنتیآنتی
همچنین در برابر سرطان نقش حفاظتی دارد. کندایفا می

)Petersen & Simmonds, 2003 .(

د ویروسی نانوامولسیون اسانس در تحقیق حاضر تاثیر ض
از طرفی خاصیت گیاه . بودتر از امولسیون اسانسقوي

. سوزي نانوامولسیون اسانس ضعیفتر از امولسیون اسانس بود
هاي معمولی ها بر امولسیونمزیت اصلی نانوامولسیون

ها است نزیستی باال و کدورت کم آ، فراهمیپایداري بیشتر
صنایع که این موارد باعث شده است که براي استفاده در

. بهداشتی حائز اهمیت باشند-شی، دارویی و آرایغذایی
دوست هاي انتقال مواد چربینوان سیستمعهها بنانوامولسیون

دهنده و مواد عنوان طعمبه، سازيدر صنایع دارو
هاي کش، حل کردن آفتل در صنایع غذاییباکتریاآنتی
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هاي عنوان حاملهنامحلول در آب در صنایع کشاورزي و ب
الت شخصی در صنایع آرایشیمراقبت از پوست و محصو

Ghosh)روندکار میبهداشتی به et al., 2013) این ذرات
هاي به صورت گزینشی بدون اینکه اثري روي سلول

یوکاریوت موجود در بافت بگذارند با دیواره سلولی 
شوند و تخریب ها آمیخته میها یا پوشش ویروسباکتري
گر این مکانیسم غیر از طرف دی. کنندها را آغاز میپاتوژن

شودها نیز نمیتخصصی سبب ایجاد مقاومت در سویه
(Manoharan et al., 2012) . با این وجود، بر خالف

ها براي ساخته شدن نیاز به ، نانوامولسیونهامیکروامولسیون
در واقع این انرژي اي که به سیستم داده . صرف انرژي دارند

سطحی است که براي شود براي غلبه بر انرژي آزاد می
افزایش سطح مشترك دو فاز و در نتیجه پخش شدن یکی از 

Delmas)ها در دیگري احتیاج استآن et al., 2011).
اي نانوامولسیون العه پایداري و توزیع اندازه ذرهدر این مط

. ثابت مانداسانس در طی مدت بررسی شش ماهه تقریباً
وند، ممکن است شها تشکیل میقتی که نانوامولسیونو

هاي دیگر پایداري شان بسته به نوع فرموالسیون و پارامتر

در . متغیر باشد، از چند ساعت تا چند سال موجود در فرایند
تواند اتفاق بیفتد که بعضی چندین پدیده ناپایداري میواقع

پذیر و ناشی از به هم چسبیدن ذرات اند ولی بعضی برگشت
اي هستنداز تغییر سایز ذرهناپذیر و ناشیدیگر برگشت

(Delmas et al., 2011).
اولین گزارش از اثر ضد ویروسی مطالعهایندر پایان

علیه ویروس ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه مرزه خوزستانی
کارواکرول و زیادکه به احتمالباشد موزاییک خیار می

ترکیبات فنولی از قبیل سالیسیلیک اسید نقش اصلی را بر 
همچنین بهیود پایداري و خاصیت ضدویروسی . ه دارندعهد

.کمک نانوامولسیون امکانپذیر استاسانس آن به

يسپاسگزار
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و یت حمااین تحقیق با

و مواد تحقیقات تهران و در همکاري با پژوهشکده گیاهان 
انجام شده است که بدینوسیلهاولیه دانشگاه شهید بهشتی

.دارندمینگارندگان مراتب قدردانی خود را ابراز 
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Abstract

Plant viruses are a limiting factor in agriculture. Natural compounds, especially herbal plant metabolites, have
been considered to control viruses. In this regard, the effect of aqueous–ethanolic extract (50% water) and
essential oil nanoemulsion of Satureja khuzistanica were investigated to reduce the infection of cucumber
mosaic virus on the local lesion test plant of cowpea (Vigna unguiculata) in greenhouse conditions. The extract
and essential oil nanoemulsion were applied in four concentrations of 0.5, 1, 2 and 4 percent (g/100 mL) and
three different times including simultaneously, two hours before, and after inoculation of plant leaves with virus
inoculum (concentration 2 mg/ml). The lowest number of local lesions was obtained by using 2 and 4% of
hydro–ethanolic extract (by 66–78% disease reduction) and nanoemulsion of essential oil with a concentration of
2% (by 59% disease reduction), and two hours after inoculation with virus inoculum. The particle size of the
nanoemulsion after preparation was 119.4 nm, which reached 232.8 nm after 60 days of storage, which indicates
the good physical stability of the nanoemulsion. According to GC–MS analysis, the main constituents of
essential oil were carvacrol (91.5%), para–cymene (1.5%), beta–caryophyllene (1.1%) and beta–pinene (1.1%).
Nanoemulsion of this essential oil improved its efficiency to inhibit the cucumber mosaic virus on cowpea. This
study is the first report of the antiviral effect of phytochemical compounds of Khuzistani savory to inhibit a plant
virus.
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