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 چكيده

(، میرزۀ رایینهری   Satureja khuzistanica Jamzadمنظور بررسی تأثیرات ضدقارچی اساند گیاهان مرزۀ خوزستانی ) تحقیق حاضر به

(S. rechingeri Jamzadکارواکرول و قارچ ،)  در کنترل قارچک  بنومیل Botrytis cinerea Pers.:Fr. زمینی بر روی محیط کگت سیب-

 براسیاس طیرح کیامالً   صیورت فاکتورییل    هیا بیه    زمای  فرنهی صورت گرفت. های انهور یاقوتی، کیوی و توت  گار و میوه-دکستروز

و مییوه   PDAک  بنومیل بر روی قارچ در محیط کگت  ها، کارواکرول و قارچ با سه تکرار انجام گرفت. اثر بازدارندگی اساند تصادفی

مرزۀ راینهری دارنید. ترکی یات     نگان داد که اساند مرزۀ خوزستانی، کارواکرول و بنومیل قدرت بازدارندگی بیگتری نس ت به اساند

درصید( و   74/0تیرپنن ) -درصد( و گامیا  26/1سیمن )-درصد(، پی 16/92 مدۀ موجود در اساند مرزۀ خوزستانی اامل کارواکرول )

درصد( بودنید. اسیاند میرزۀ     26/1سیمن )-درصد( و پی 062/1ترپنن )-درصد(، گاما 2016/77کارواکرول )در مرزۀ راینهری اامل 

مرزۀ راینهری در کنترل   در مقایسه با اساند میکرولیتر در لیتر 1000و  500، 200، 50های  خوزستانی، کارواکرول و بنومیل در غلظت

هیا و   میکرولیتیر در لیتیر، کیارواکرول در همی  غلظیت      200زۀ خوزستانی در غلظت طوری که اساند مر  امل بیماری مؤثرتر بودند، به

های  زمایگهاهی  درصد( راد قارچ  امل بیماری ادند. بررسی 100میکرولیتر در لیتر موجب بازدارندگی کامل ) 50بنومیل در غلظت 

 عالیت ضدقارچی  نها  لیه  امل بیماری افزوده اد.های گیاهی بر ف در محیط کگت و روی میوه نگان داد که با افزای  غلظت اساند

 .Botrytis cinereaاساند، بازدارندگی از راد، قارچ، کارواکرول،  ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

 Pers.:Fr. Butrytisپوسیدگی خاکستری میوه ناای از قارچ 

cinerea  ویی ه  بیه های بسیار مهم گیاهیان   بیماری از جمله 

 زیجات است که ساالنه خسارت زییادی  درختان میوه و س

به میوۀ این گونه محصوالت هم در باغ، هم در ان ار و هیم  

[. یکییی از 17سییازد   کننییده وارد میییدر دسییت مصییرف

هیای بعید از    ویی ه بیمیاری   هیا بیه   ابزارهای کنترل بیمیاری 

های غیررسمی و جدیید از جملیه م یارزۀ     برداات، فناوری

هییا و مخمرهییا(، مییواد    هییا، قییارچ  بیولوژیییک )بییاکتری 

ضییدمیکروبی گیییاهی )بخییار ترکی ییات  روماتیییک، اسییید  

هیای   هیا، اسیاند   هیا، گلوکوسیینوالت   استیک، جاسمونات

گیاهی و غیره( و میواد ضیدمیکروبی خیاک )فیوزاپیرون و     

توانند  لیه  اکسی فوزاپیرون( است. هم  مواد یاداده می دی

قایسیه بیا   های بعد از برداایت میؤثر باایند و در م   بیماری

 [.1تری بر مواد غرایی دارند   ترکی ات ایمیایی اثر سالم

های مختلف گیاهی  اند که در اندام ها مواد فراری اساند

هیا ییا مجیاری     اوند و در غیدد ترایحی، کیرک    یافت می

اوند. این مواد، معطیر و دارای   تراحی ساخته و ذخیره می

 اییوند و وزن انیید و اغلییب در    حییل نمییی رایحیی  قییوی

 ترکی ییات از اسییتفاده[. 1مخصییوص کمتییر از    دارنیید  

 راهکارهای از گیاهی، های بیماری و  فات کنترل ط یعی در

درصید   60حیدود  اسیت.   محیطی زیست کاه  مخاطرات

ها را دارند  ترکی ات گیاهی قابلیت بازدارندگی از راد قارچ

. در بررسیی  [13ها مؤثرنید    درصد  نها روی باکتری 30و 

ایده   تلقیی   Botrytis cinereaرواکرول بر بقای قارچ اثر کا

های انهور، کارواکرول راد قارچ را کنترل کرد  بر روی دانه

هیا بیرای کنتیرل     کی    نوان جیایهزین قیارچ   تواند به و می

پوسیدگی خاکستری در طول مدت ان یارداری مییوۀ انهیور    

 [.14کار رود    به

خییانوادۀ دو گونییه از  2و راییینهری 1مییرزۀ خوزسییتانی

                                                           
1. Satureja khuzistanica Jamzad 
2. S. rechingeri Jamzad 

Lamiaceae    و از گیاهان بومی حوزۀ جنو  اییران و ایمال

ایار از ترکی یاتی   اند که ارزش دارویی دارند و سیر  خوزستان

مانند کارواکرول، تیمول،  لفاترپینن و غیره هستند؛ بسیاری از 

 [.3این ترکی ات خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی دارند  

بیماری بعید از  تأثیر ضدقارچی چند اساند گیاهی روی 

بررسیی اید و    Aspergillus flavusبرداات ناای از قیارچ  

در مقایسه با دیهیر   3نتایج نگان داد که اساند گیاه زیرۀ س ز

های گیاهی بیگترین اثر را بر بازدارندگی راید قیارچ    اساند

[. اثر ضدقارچی اسیاند  ویگین اییرازی  لییه     11داات  

و نتایج نگیان  اد رسی های بعد از برداات پرتقال بر بیماری

[. 20هیا داایت     داد که تأثیر معناداری در کاه  این بیماری

نتایج بررسی تأثیر دو اساند گیاهی  ویگین و نعنیا  فلفلیی    

در کنترل قارچ بیماریزای گیاهی بوتری تیید نگیان داد کیه    

رفته در مقایسه بیا نعنیا     کار های به اساند  ویگن در غلظت

کیه  طیوری  تیر بیود، بیه    یمیاری میؤثر  فلفلی در کنترل  امل ب

میکرولیتیییر موجیییب  1000اسیییاند  ویگییین در غلظیییت 

 [.10درصد( راد قارچ بیمارگر اد   100بازدارندگی کامل )

گیاهان میرزۀ    اساندهدف پ وه  حاضر، بررسی اثر 

ترکیییب کییارواکرول بییر قییدرت  و خوزسییتانی، ریگیینهری

یمیاری   امیل ب  Botrytis cinereaبازدارندگی راید قیارچ   

 پوسیدگی خاکستری میوه بود.

 

 ها مواد و روش .2

 سازی قارچ عامل بيماریجداسازی و خالص. 1. 2

قییارچ  امییل بیمییاری بییا اسییتفاده از ضیید فونی سییطحی  

و کگت روی محیط درصد  70توسط الکل های  لوده  میوه

 گار جداسازی و بیا  -دکستروز–زمینی سیبکگت معمولی 

بیه روش تیک اسیکور کیردن      4 گیار -استفاده از محیط   

گیراد   درج  سیانتی  25ها در دمای  سازی اد. نمونهخال 

                                                           
3. Cuminum cyminum 

4. Water agar 
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نههداری اد و برای اناسایی قارچ  امل بیماری از کلیید  

 [.5،  15و مقاالت منتگراده استفاده اد  

 

 . تهيۀ ميوه، اسانس و مواد شيميایی2. 2

فرنهی در مرحل  نزدیک بیه  میوۀ سالم انهور، کیوی و توت

صورتی که از نظیر رنیر، ایکل، انیدازه و وزن      دن بهرسی

بار و از یک جع یه تهییه    یکسان بااند، از میدان میوه و تره

 100اد. اساند مرزۀ خوزستانی و راینهری با استفاده از 

لیتیر      میلیی  1200های گیاهی بیه همیراه    گرم پودر اندام

روش تقطییر   ای کلونجر به گیر ایگه مقطر و دستهاه اساند

گیری برای هیر نمونیه دو    زمان اساند .با    استخراج اد

اده با کمک سیولفات    وری سا ت و نیم بود. اساند جمع

ای بیا روپیوش    سدیم خگیک اید و درون بطیری ایگیه    

گیراد در   درج  سیانتی  4پارافیلم و ورق   لومینیوم در دمای 

بیا  هیا    اسانددهندۀ   تگکیلترکی ات  یخچال نههداری اد.

سینجی   طییف اده بیا   گازی جفتاز کروماتوگرافی استفاده 

اید. ترکییب   گییری   نهیا انیدازه   مقیدار اناسایی و  جرمی

درصید از ایرکت    99با درصد خلوص تقری ی   کارواکرول

فروای تهییه   های سم ک  بنومیل از ارکت و قارچ 1سیهما

 نوان ااهد مث ت در این  زمیای    ک  بنومیل به اد. قارچ

 درنظر گرفته اد.

 

 ای )محيط کشت( شيشه. آزمایش درون3. 2

صییورت فاکتوریییل  هییای درون ظییروف پتییری بییه  زمییای 

با سیه تکیرار انجیام گرفیت.      تصادفی براساس طرح کامالً

ها )اسیاند میرزۀ خوزسیتانی و رایینهری(،      تیمار اساند

کیار بیرده    کارواکرول و بنومیل در پنج سط  از غلظیت بیه  

و   هیا  صورت اثیر اسیاند   های پتری پلیت به ادند.  زمای 

کیی  بنومیییل بییر روی قییارچ  ترکیییب کییارواکرول و قییارچ

 گیار و   -دکستروز-زمینیتید در محیط کگت سیب بوتری

                                                           
1   . Sigma Aldrich 

میکرولیتییر در  1000و  500، 200، 50هییای صییفر،  غلظییت

لیتر روی کاغر صافی روی در پتیری و مسیدود کیردن در    

پتری توسط پارافیلم انجیام گرفیت )از    مقطیر سیترون     

 20-25هیا در دمیای     نوان ااهد استفاده اید( و پتیری   به

گییراد انکوبییاتور نههییداری اییدند و درصیید  سییانتی درجیی  

ها و مواد موثرۀ  ن با استفاده از فرمیول   بازدارندگی اساند

 [:8محاس ه اد   1

(1) IP = C-T/C × 100  

)میانهین قطیر   3C(، )درصد بازدارندگی2IP دراین رابطه، 

  )مییانهین قطیر هالی    4T( و چ در تیمار ایاهد هاله راد قار

 ( است.نظر راد قارچ در تیمار مورد

 

ها و مواد مؤثره برر بافرت    . بررسی تأثير اسانس4. 2

 ها ميوه

ها و ترکی ات بر بافت میوه با اسیتفاده از    زمای  اثر اساند

میوۀ سالم و تقری اً یکدست و سوسکانسیون اسکور با غلظت 

لیتر )تعیین غلظت اسیکور بیا اسیتفاده ار     یاسکور در میل 106

هیا   ابتدا میوه امار( انجام گرفت. الم هماتوسیتومتر یا گل ول

ایو داده   و دقیقیه اسیت   10میدت   زیر جریان مالیم    به

اده و پید از خگیک ایدن بیرای تزرییق سوسکانسییون       

اسکوری در تعداد کیافی بیه زییر هیود )المینیارفلو( منتقیل       

اسیکوری کیه از ق یل تهییه ایده بیود       ادند. سوسکانسیون 

هیا   میکرولیتر بیا سیمکلر برداایته و درون مییوه     10مقدار  به

اتییلن کیه   تزریق اد. از هر میوه سه  دد درون ظروف پلی

سا ت ق ل از  زمای  با الکل ضد فونی ایده بودنید،    24

با حجم سه لیتر گرااته اد که برای هر غلظت سه تکیرار  

 .(1)اکل درنظر گرفته اد 

 

 

                                                           
2  . Inhibitory Percentage 

3   . Check 

4   . Treatment 
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در داخل ظروف  - Bپلت، در داخل پتری - Botrytis cinerea: Aخوزستانی بر قدرت بازدارندگی قارچ  مرزۀتأثیر اسانس  .1شکل 

 شاهد -D و تیمار اسانس - C ،اتیلنی )جانانی( در آزمایشگاه پلی
 

، 50(، 0)ایاهد =  های  ها و مواد مؤثره در غلظت اساند

پلت ریخته تر در لیتر، درون پتریمیکرولی 1000و  500، 200

منظیور   اتیلن قرار داده ایدند. بیه  اده و در وسط ظروف پلی

سیی    مقطیر درون در   سیی  20تأمین رطوبت مورد نییاز،  

ها ریخته و داخل ظروف میوه گرااته اید. سیکد    پلت پتری

 25های جامیوه کامالً بسته و در محیط  زمایگهاه با دمای  در

هم چییده ایدند. در ایین  زمیای  از      رویگراد  درج  سانتی

 نوان ااهد استفاده اد. پد از اینکه  ال م  لودگی  اتانول به

صییورت کامییل ظییاهر ایید،     هییای اییاهد بییه   در میییوه

 مل  مد. به ایین صیورت کیه     ها به برداری از نمونه یادداات

هر میوه با چاقو بیه هگیت قسیمت مسیاوی تقسییم و هیر       

ظییر گرفتییه ایید. سییکد درصیید در ن 5/12قسییمت معییادل 

 ها امارش و یادداات اد. های  لوده و سالم میوه قطعه

 

 تحليل آماری و . تجزیه3

صورت فاکتورییل   های  زمای  به تحلیل  ماری داده و تجزیه

در قالب طرح کامالً تصادفی در هگت تیمار و سیه تکیرار   

همراه ااهد و در پنج سط  غلظت اامل: صیفر )ایاهد(،   

میکرولیتییییر انجییییام گرفییییت.    1000و  500، 200، 50

افیزار  میاری    ها با استفاده از نیرم  تحلیل  ماری داده و تجزیه

MSTATC  و مقایس  مییانهین    ای  هیا بیا  زمیون چنددامنیه

 درصد انجام گرفت. 1دانکن در سط  

 

 . نتایج4

هیای گییاهی میرزۀ     در این طرح، اثیر بازدارنیدگی اسیاند   

کی    ل و قیارچ ترکییب کیارواکرو   ،خوزستانی، رایینهری 

تیید در  زمایگیهاه بیر روی     بنومیل بر روی قارچ بیوتری 

های کیوی،  اگار و میوه-دکستروز-زمینیمحیط کگت سیب

 فرنهی و انهور یاقوتی بررسی اد. توت

 

 شده های استفاده . ترکيبا  اسانس1. 4

تجزیه ایدند کیه ترکی یات     اده های گیاهی استفاده اساند

  مده است. 1 نها در جدول 
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 S. rechingeriرشینگری  مرزۀو  Satureja khuzestanicaخوزستانی  مرزۀتركیبات اسانس  .1جدول 

 مرزۀ راینهری  مرزۀ خوزستانی

 (%ترکیب ) RI1 ترکیب  (%ترکیب ) RI1 ترکیب
 06/0 938  لفا توجن  24/0 925  لفا توجن

 04/0 950 نن پی- لفا  15/0 933 نن پی- لفا

 40/0 981 نن پی-بتا  26/0 981 مایرین

 14/0 1039 نن ترپی- لفا  24/0 1013 نن ترپی- لفا

 99/0 1044 سیمن-پی  26/1 1017 سیمن-پی

 06/1 1077 ترپنن -گاما  13/0 1026 لیمونن

 16/0 1091 7  54/0 1036 اویمن-بتا-)زد(

 38/0 1104 لینالول  74/0 1053 ترپنن -گاما

 48/0 1221 ال-4-ترپین  17/0 1081 هیدرات-سابینن-تراند

 10 1223 09/0  (trمقدار ناچیز ) 1163 ال-4-ترپین

 48/0 1262 11  42/0 1175 ترپینول- لفا

 86/0 1305 تیمول  (trمقدار ناچیز ) 1266 تیمول

 20/77 1331 کارواکرول  16/92 1282 کارواکرول  

 14 1382 08/0  (trمقدار ناچیز ) 1329 تیمیل استات

 09/0 1477 کاریوفیلند-بتا  16/0 1425 کاریوفیلند-تاب

 16 1505 10/0  (trمقدار ناچیز ) 1427 هومولن- لفا

 51/0 1522 بیسابولن-بتا  (+trمقدار ناچیز ) 1501 بیسابولن  -بتا

 73/0 1550 18  10/0 1522 بیسابولن-بتا-تراند

  RI ،ااخ  بازداری :tr درصد( صدم 5: مقدار ناچیز )کمتر از. 
 

براساس نتایج تجزی  اساند میرزۀ خوزسیتانی، ترکییب    

سییمن  -کارواکرول بیگترین درصد را داات و بعد از  ن پی

(. نتایج تجزی  ترکی ات مرزۀ راینهری 1قرار داات )جدول 

نیز نگان داد که کارواکرول بیگترین درصد از ترکی یات ایین   

 داات. اساند را داات و بعد از  ن، گاما ترپنن قرار

 

هرا و ترکيبرا  روی    . اثر بازدارنردگی اسرانس  2. 4

 PDAدر محيط کشت  B. cinereaقارچ 

هیا نگیان داد کیه اثیر اسیاند و       نتایج تجزی  واریاند داده

 ترکی ات و همچنین اثر غلظت بر بازدارنیدگی راید قیارچ   

B. cinerea   دار بیود، امیا اثیر     درصید معنیا   5و  1در سط

 نگد. دار متقابل  نها معنا

بیگترین درصد بازدارندگی راد در اثیر کیارواکرول و   

(. 2میکرولیتر در لیتر دیده اد )اکل  50بنومیل در غلظت 

درصید(   70بعد از  ن اساند مرزۀ خوزستانی تأثیر زیادی )

داات و کمترین تأثیر در اساند مرزۀ راینهری دیده اد. 

تیأثیر   میکرولیتر در لیتر بیگترین 500و  200های  در غلظت

در اثر بنومیل و اساند مرزۀ خوزستانی دیده اید. بعید از   

 ن، کییارواکرول تییأثیر زیییادی دااییت و کمتییرین تییأثیر در 

بازدارندگی راد قارچ مرکور در اسیاند میرزۀ رایینهری    

میکرولیتر در لیتر تیأثیر اسیاند    1000دیده اد. در غلظت 

و  مرزۀ خوزستانی، بنومیل و کارواکرول ا یه بیه هیم بیود   

بیگترین بازدارندگی راد قیارچ را ایجیاد کیرد و کمتیرین     

 تأثیر در اثر اساند مرزۀ راینهری دیده اد.
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 PDAروی محیط كشت  Botrytis cinereaاثر اسانس و تركیبات بر قدرت بازدارندگی قارچ  .2شکل 

 

ها و ترکيبرا  برر روی    . اثر بازدارندگی اسانس3. 4

 در ميوه B. cinereaقارچ 

هیا نگیان داد کیه اثیر اسیاند و       تایج تجزی  واریاند دادهن

 ترکی ات و همچنین اثر غلظت بر بازدارنیدگی راید قیارچ    

B. cinerea   درصد معنادار بود، امیا اثیر متقابیل     1در سط

 دار نگد.  نها معنا

ها نگان داد که در مییوۀ انهیور درصید     مقایس  میانهین

بازدارندگی راید   ترکی ات با افزای  غلظت ترکیب، درصد

 (. 3قارچ افزای  یافت )اکل 

 

 
 روی میوه Botrytis cinereaها و تركیبات بر بازدارندگی رشد قارچ  اثر اسانس .3شکل 
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ها تأثیر اساند مرزۀ خوزسیتانی نسی ت    در هم  غلظت

به مرزۀ راینهری دارای درصد بازدارنیدگی بیگیتری بیود،    

هیا، غلظیت    س  غلظیت ها در مقای طوری که در هم  میوه به

اسییاند مییرزۀ خوزسییتانی بیگییترین تییأثیر را بییر درصیید   

میکرولیتر در لیتر ایجیاد   1000بازدارندگی قارچ در غلظت 

فرنهی اساند مرزۀ خوزسیتانی  کرد. در میوۀ کیوی و توت

میکرولیتییر در لیتییر توانسییت بییه انییدازۀ  1000بییا غلظییت 

ی تیأثیر  کارواکرول و بنومیل در افزای  درصید بازدارنیدگ  

 دااته بااد.

 

 . بحث5

 نیوان   های گییاهی بیه   استفاده از ترکی ات ط یعی و اساند

جایهزین سموم و مواد اییمیایی بیرای کنتیرل و میدیریت     

هییای نااییی از  وامییل بیمییارگر قییارچی روی    بیمییاری

محصوالت بعید از برداایت و ان یاری تیأثیرات مخیر  و      

روی محییط  مانیدۀ ناایی از میواد و سیموم اییمیایی       باقی

هیا   هم  اسانددهد.  ها را کاه  می کنندهزیست و مصرف

و ترکی ات، بر بازدارندگی راد قارچ تأثیر دارند، اما دامنی   

تأثیر  نها متفاوت است و نتایج حاضر با تحقیقیاتی کیه در   

 [.8،  21  این خصوص انجام گرفته نیز مطابقت دارند

بازدارندگی نتایج بررسی اثر اساند مرزۀ خوزستانی بر 

روی میوۀ کیوی نگان داد کیه ایین    B. cinereaراد قارچ 

اساند نسی ت بیه اسیاند میرزۀ رایینهری بیگیترین اثیر        

بازدارندگی را بر راد قارچ مرکور دارد که  لت احتمیالی  

 ن، مقدار ترکی اتی نظیر کارواکرول موجود در این اسیاند  

ثیر  نس ت به اساند مرزۀ راینهری است. نتیایج بررسیی ا  

روی میوۀ  B. cinereaکارواکرول بر بازدارندگی راد قارچ 

 1000تا  200های  کیوی نگان داد که این ترکیب در غلظت

میکرولیتر در لیتر اثر بسیار خوبی بر راد قارچ مرکور دارد 

اود. نتایج ایین تحقییق بیا     و موجب توقف راد قارچ می

بیر   هیای گییاهی   های دیهران درخصوص تأثیر اساند یافته

زا و جلیوگیری از راید    های بیماری بازدارندگی راد قارچ

 [.11،  16 نها مطابقت دارد  

ک  بنومیل بیر بازدارنیدگی راید     نتایج بررسی اثر قارچ

کی  در غلظیت    نگان داد کیه ایین قیارچ    B. cinereaقارچ 

اثر خیوبی بیر قیارچ میرکور دارد.      1قسمت در میلیون 1500

 ر بازدارنیدگی راید قیارچ    کی  بنومییل بی    بررسی اثر قیارچ 

B. cinerea رفتیه   کیار نگان داد که بنومیل در تمام دوزهای به

اثر بسیار خوبی بر بازدارندگی راید قیارچ میرکور داایت،     

زایی  دلیل سرطان به ک  بنومیل اگرچه امروزه استفاده از قارچ

اثیره بیودن ایین ترکی یات و      محدود اده است. همچنین تک

لیه  وامل بیمارگر س ب ایجاد مقاومت روی   نها  مصرف بی

زا نسی ت بیه ایین ترکی یات      های بیماری در ن ادهایی از قارچ

دلیل وجود ترکی ات مختلیف در   که به اده است؛ درصورتی

های گیاهی و وجود چندین نقط  اثر بیر روی  وامیل    اساند

گونیه ترکی یات کمتیر     بیمارگر قارچی مقاومت نس ت به ایین 

 [.7اود   نمی جادیااست یا مقاومت 

ها و ترکی یات بیر بازدارنیدگی     نتایج بررسی اثر اساند

فرنهی نگان داد کیه  روی میوۀ توت B. cinereaراد قارچ 

کی    اساند مرزۀ خوزستانی، ترکیب کیارواکرول و قیارچ  

میرزۀ رایینهری اثیر بیگیتری بیر        بنومیل نس ت به اساند

سیی اثیر   بازدارندگی راد قارچ میرکور داایت. نتیایج برر   

 اسییاند مییرزۀ خوزسییتانی بییر بازدارنییدگی رایید قییارچ   

B. cinerea فرنهی نگان داد که این اساند روی میوۀ توت

مرزۀ راینهری اثر بیگتری بر بازدارنیدگی    نس ت به اساند

راد قارچ مرکور دارد. نتایج اثر اساند مرزۀ راینهری بیر  

هیی  فرنروی میوۀ تیوت  B. cinereaبازدارندگی راد قارچ 

نگان داد که این اساند اثر کمتری نس ت به اسیاند میرزۀ   

خوزستانی بر بازدارندگی قارچ مرکور دارد. نتیایج بررسیی   

روی  B. cinereaاثر کارواکرول بر بازدارندگی راد قیارچ  

                                                           

1  . ppm 
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فرنهیی نگیان داد کیه ایین ترکییب نسی ت بیه        میوۀ تیوت 

های دیهر اثر بسیار خوبی در بازدارندگی راد قارچ  اساند

کیی  در   نییوان جییایهزین سییموم قییارچ مییرکور دارد و بییه

کیار  تواند بیه  بندی میوه می ضد فونی ان ارها و وسایل بسته

مانییده بییر میییوه بییرای  رود بییدون اینکییه خطییر اثییر بییاقی 

 [.5کننده دااته بااد   مصرف

در ایین   ایده  های گییاهی اسیتفاده   نتایج تجزی  اساند

ی ات اساند مرزۀ پ وه  نگان داد که بیگترین درصد ترک

 26/1سییمن )  -درصد(، پی 16/92خوزستانی کارواکرول )

درصیید( و اسییاند مییرزۀ   74/0تییرپنن ) -درصیید(، گامییا

درصید( و   06/1تیرپنن )  -درصد(، گامیا  2/77ریگنهری )

درصد( هستند که این ترکی ات خاصیت  99/0سیمن ) -پی

 کگی دارند و موجب بازدارنیدگی از راید قیارچ     میکرو 

B. cinerea  هییای کیییوی،   در محیییط کگییت و روی میییوه

  مطالعیه  نتایج حاصل ازاوند.  فرنهی و انهور یاقوتی می توت

نگان داد که کیارواکرول   1و تجزی  ترکی ات گیاه مرزنهوش

درصد ترکی یات را تگیکیل    50/27درصد و تیمول  53/35

ترپنن بودند و ترکی ات  -دهند و بقیه ترکی اتی نظیر گاما می

اکسییدانی   میکروبی و  نتی کرول و تیمول خاصیت ضدکاروا

 [.7 ، 19دارند که دلیل  ن، وجود ترکی ات فنلی است  

هیای   فعالیت ضدقارچی پنج اساند گیاهی  لییه قیارچ  

زای گیاهی و ان یاری اسیتفاده اید و نتیایج      خاکزاد بیماری

 Colletotrichumهییای  نگییان داد کییه تیمییول روی قییارچ

gloeosporiodes ،Fusarium oxysporum  وRhizoctonia 

solani اود و اساند  موجب بازدارندگی راد میسلیوم می

هیای ان یاری اثیر     های دیهر روی قارچ اکالیکتوس و اساند

تیوان بیرای نههیداری محصیوالت      بازدارندگی دارند و می

 [.5،  12ان اری از  نها استفاده کرد  

 .Bرچ هیای گییاهی روی قیا    بررسی اثر اسیاند  نتایج

cinerea   نگیان داد کیه اسیاند میرزۀ      در پی وه  حاضیر

                                                           
1  .  Origanum compactum 

خوزستانی قدرت بازدارندگی بیگیتری نسی ت بیه اسیاند     

 1000تییا  200هییای  مییرزۀ راییینهری دارد و در غلظییت 

میکرولیتر در لیتر راد قیارچ را در محییط کگیت متوقیف     

 1000که اساند مرزۀ راینهری در غلظت کند، درحالی می

ایود   موجب توقف کامل راد قارچ میی  میکرولیتر در لیتر

(. در بررسی اثر ضدقارچی پینج اسیاند   3و  2 های )اکل

های خاکزاد نییز نتیایج مگیابهی گیزارش      گیاهی  لیه قارچ

[. 12کنید    اده است که نتایج تحقیق حاضیر را تأییید میی   

بررسی تأثیر دو اساند گیاهی  ویگن و نعنا  فلفلیی  نتایج 

نیز نگیان داد   B. cinereaی گیاهیزا در کنترل قارچ بیماری

رفتیه در مقایسیه بیا     کار های به که اساند  ویگن در غلظت

که  طوری تر بود، به نعنا  فلفلی در کنترل  امل بیماری مؤثر

میکرولیتیر در لیتیر سی ب     1000اساند  ویگن در غلظت 

 [.2درصد( راد قارچ بیمارگر اد   100بازدارندگی کامل )

ک  بنومیل نیز نگیان داد   رول و قارچاثر ترکیب کارواک

که کارواکرول و بنومیل قدرت بازدارنیدگی زییادی دارنید.    

ای  ایگیه  درون هیای  همچنین در این بررسی نتایج  زمای 

 B. cinerea بیر راید قیارچ    کیارواکرول هیا و   اثر اسیاند 

هییا و  تحلیییل ایید و نتییایج نگییان داد کییه اسییاند و تجزیییه

و  5قارچ دارند که در سیط    کارواکرول اثر خوبی بر راد

 1دار است، ولیی اثیر متقابیل  نهیا در سیط        درصد معنا 1

هیای   دهد کیه غلظیت   دار نیست و این نگان می درصد معنا

.  مختلف اثر یکسانی بر بازدارندگی راد قارچ مرکور دارند

رو وجییود  ییواملی ماننیید ترکی ییات مختلییف در     ازاییین

معنیاداری در   های گیاهی سی ب ایده کیه اخیتالف     اساند

درصد را نس ت بیه ترکییب کیارواکرول و     5سط  احتمال 

ک  نگان دهنید. در پ وهگیی دیهیر نتیایج مگیابهی       قارچ

 [.10گزارش اده است  

هییای گیییاهی موجییب توقییف رایید    همچنییین اسییاند 

[. 5 اوند می F. oxysporum f.sp. gladioliهای قارچ  میسلیوم

هان از جمله بیرگ  اثرهای ضدقارچی  صارۀ تعدادی از گیا
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زا و پوسیتی بررسیی اید و     های بیمیاری  زیتون روی قارچ

نتایج مگابهی در مورد اثر  صارۀ برگ زیتیون بیر راید و    

های مورد  زمیای  مگیاهده اید و     بازدارندگی راد قارچ

ها داات و نتایج این پ وه   کمترین تأثیر را بر راد قارچ

 [.6های پ وه  حاضر است   مؤید یافته

بررسیی اثیر اسیاند میرزۀ خوزسیتانی بیر روی        نتایج

ها نگان داد که قدرت بازدارندگی باالیی بر راد قارچ  میوه

B. cinerea  نس ت به اساند مرزۀ ریگنهری دارد. همچنین

 نتییایج بررسییی اثییر کییارواکرول بییر بازدارنییدگی قییارچ   

B. cinerea    روی میوه نگان داد که اثر این ترکییب نسی ت

بسییار بیاال بیوده و تقری یاً قیارچ روی       هیا  به سایر اسیاند 

کیه ایاهد کیامال  لیوده     های میوه راد نکرد، درحالی تیمار

گرفتیه روی اثیر    اد. نتایج حاصل از ییک پی وه  انجیام   

ها و جلوگیری  های گیاهی بر بازدارندگی راد قارچ اساند

مؤید نتایج حاصل از مطالعی  حاضیر    نیزها  از  لودگی میوه

 [.9است  

 وه  حاضر بیانهر این است که با توجه به اثر نتایج پ

هیای گییاهی کیه     میکروبی ترکی ات موجود در اسیاند ضد

بیگتر منگأ فنولی دارند و نیز فیرار بیودن ایین ترکی یات و     

کیه   B. cinereaقدرت زیاد بازدارندگی  نها بر راد قیارچ  

اود،  ها می هم در مزر ه و هم در ان ار موجب  لودگی میوه

جای ترکی ات ایمیایی خطرناک از جمله سیموم   به توان می

 نیوان ابیزاری بسییار مفیید،      ها بیه  ک ، از این اساند  فت

های ان اری و پید   برای م ارزه با بیماری ارزان، در دسترس

ها از  بندی میوه فونی ان ارها و بستهاز برداات و حتی ضد

بیرای  ماندۀ مضیری    نها استفاده کرد، بدون  نکه اثر و باقی

 کننده و محیط زیست دااته بااند.مصرف

 

 گيری . نتيجه6

هییا و ترکی ییات  براسییاس نتییایج پیی وه  حاضییر، اسییاند

روی راید قیارچ    B. cinereaرفته  لیه قارچ بیمارگر  کار به

مرکور اثر بازدارندگی دااتند، ولی اثر  نهیا روی قیارچ در   

طیوری کیه در بیین     اده، متفاوت بیود، بیه   دوزهای مصرف

ها، اساند مرزۀ خوزستانی بیگترین اثر بازدارنیدگی   ساندا

را نس ت به اساند مرزۀ راینهری، هم روی محیط کگیت  

و هییم روی میییوه انهییور دااییت و ترکیییب کییارواکرول و 

بنومیییل نیییز در همیی  دوزهییای مصییرفی بیگییترین اثییر     

 بازدارندگی را روی راد قارچ مرکور داات.
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