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اثر اسانس مرزة خوزستانی ،رشینگری ،کارواکرول و قارچکش بنومیل بر
بازدارندگی رشد قارچ  Botrytis cinerea Pres.: Fr.عامل بیماری پوسیدگی
خاکستری میوه
3

مصطفی درویشنیا* ،1عبدالحسین رضایینژاد 2و بهرام دلفان

 .1دانشیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2استادیار ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرمآباد ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/01/31 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/29 :

چكيده
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیرات ضدقارچی اساند گیاهان مرزۀ خوزستانی ( ،)Satureja khuzistanica Jamzadمیرزۀ رایینهری
( ،)S. rechingeri Jamzadکارواکرول و قارچک

بنومیل در کنترل قارچ  Botrytis cinerea Pers.:Fr.بر روی محیط کگت سیبزمینی-

دکستروز -گار و میوههای انهور یاقوتی ،کیوی و توتفرنهی صورت گرفت .زمای هیا بیهصیورت فاکتورییل براسیاس طیرح کیامالً
تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .اثر بازدارندگی اساندها ،کارواکرول و قارچک

بنومیل بر روی قارچ در محیط کگت  PDAو مییوه

نگان داد که اساند مرزۀ خوزستانی ،کارواکرول و بنومیل قدرت بازدارندگی بیگتری نس ت به اساند مرزۀ راینهری دارنید .ترکی یات
مدۀ موجود در اساند مرزۀ خوزستانی اامل کارواکرول ( 92/16درصد) ،پی-سیمن ( 1/26درصد) و گامیا-تیرپنن ( 0/74درصید) و
در مرزۀ راینهری اامل کارواکرول ( 77/2016درصد) ،گاما-ترپنن ( 1/062درصد) و پی-سیمن ( 1/26درصد) بودنید .اسیاند میرزۀ
خوزستانی ،کارواکرول و بنومیل در غلظتهای  500 ،200 ،50و  1000میکرولیتر در لیتر در مقایسه با اساند مرزۀ راینهری در کنترل
امل بیماری مؤثرتر بودند ،بهطوری که اساند مرزۀ خوزستانی در غلظت  200میکرولیتیر در لیتیر ،کیارواکرول در همی غلظیتهیا و
بنومیل در غلظت  50میکرولیتر در لیتر موجب بازدارندگی کامل ( 100درصد) راد قارچ امل بیماری ادند .بررسیهای زمایگهاهی
در محیط کگت و روی میوه نگان داد که با افزای

غلظت اساندهای گیاهی بر فعالیت ضدقارچی نها لیه امل بیماری افزوده اد.

كلیدواژهها :اساند ،بازدارندگی از راد ،قارچ ،کارواکرول.Botrytis cinerea ،

* نویسنده مسئول

Email: mdarvishnia44@yahoo.com

مصطفی درویشنیا و همکاران

 Lamiaceaeو از گیاهان بومی حوزۀ جنو

اییران و ایمال

 .1مقدمه
پوسیدگی خاکستری میوه ناای از قارچ Butrytis Pers.:Fr.

خوزستاناند که ارزش دارویی دارند و سیرایار از ترکی یاتی

 cinereaاز جمله بیماریهای بسیار مهم گیاهیان بیهویی ه

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

درختان میوه و س زیجات است که ساالنه خسارت زییادی

این ترکی ات خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی دارند .]3

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

تأثیر ضدقارچی چند اساند گیاهی روی بیماری بعید از

در دسییت مصییرفکننییده وارد میییسییازد  .]17یکییی از

برداات ناای از قیارچ  Aspergillus flavusبررسیی اید و

ابزارهای کنترل بیمیاریهیا بیهویی ه بیمیاریهیای بعید از

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

برداات ،فناوریهای غیررسمی و جدیید از جملیه م یارزۀ

اساندهای گیاهی بیگترین اثر را بر بازدارندگی راید قیارچ

بیولوژیییک (بییاکتریهییا ،قییارچهییا و مخمرهییا) ،مییواد

داات  .]11اثر ضدقارچی اسیاند ویگین اییرازی لییه

ضییدمیکروبی گیییاهی (بخییار ترکی ییات روماتیییک ،اسییید

بیماریهای بعد از برداات پرتقال بررسی اد و نتایج نگیان

استیک ،جاسمونات هیا ،گلوکوسیینوالتهیا ،اسیاند هیای

داد که تأثیر معناداری در کاه

گیاهی و غیره) و میواد ضیدمیکروبی خیاک (فیوزاپیرون و

نتایج بررسی تأثیر دو اساند گیاهی ویگین و نعنیا فلفلیی

دیاکسی فوزاپیرون) است .هم مواد یاداده میتوانند لیه

در کنترل قارچ بیماریزای گیاهی بوتری تیید نگیان داد کیه

بیماریهای بعد از برداایت میؤثر باایند و در مقایسیه بیا


اساند ویگن در غلظتهای بهکاررفته در مقایسه بیا نعنیا

ترکی ات ایمیایی اثر سالمتری بر مواد غرایی دارند .]1

فلفلی در کنترل امل بیمیاری میؤثرتیر بیود ،بیهطیوری کیه

اساندها مواد فراریاند که در اندامهای مختلف گیاهی

اسیییاند ویگییین در غلظیییت  1000میکرولیتیییر موجیییب

یافت میاوند و در غیدد ترایحی ،کیرکهیا ییا مجیاری

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

تراحی ساخته و ذخیره میاوند .این مواد ،معطیر و دارای
رایحی قییویانیید و اغلییب در
مخصییوص کمتییر از

هدف پ وه

حییل نمیییاییوند و وزن

حاضر ،بررسی اثر اساند گیاهان میرزۀ

خوزسییتانی ،ریگیینهری و ترکیییب کییارواکرول بییر قییدرت

دارنیید  .]1اسییتفاده از ترکی ییات

بازدارندگی راید قیارچ  Botrytis cinereaامیل بیمیاری

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

این بیماریهیا داایت .]20

پوسیدگی خاکستری میوه بود.

مخاطرات زیست محیطی اسیت .حیدود  60درصید

ترکی ات گیاهی قابلیت بازدارندگی از راد قارچها را دارند

 .2مواد و روشها

و  30درصد نها روی باکتری ها مؤثرنید  .]13در بررسیی
اثر کارواکرول بر بقای قارچ  Botrytis cinereaتلقیی ایده

 .1. 2جداسازی و خالصسازی قارچ عامل بيماری

بر روی دانههای انهور ،کارواکرول راد قارچ را کنترل کرد

قییارچ امییل بیمییاری بییا اسییتفاده از ضیید فونی سییطحی

و میتواند به نوان جیایهزین قیارچکی هیا بیرای کنتیرل

میوههای لوده توسط الکل  70درصد و کگت روی محیط
کگت معمولی سیب زمینی–دکستروز -گار جداسازی و بیا

پوسیدگی خاکستری در طول مدت ان یارداری مییوۀ انهیور

استفاده از محیط

بهکار رود .]14
1

2

4

 -گیار بیه روش تیک اسیکور کیردن

مییرزۀ خوزسییتانی و راییینهری دو گونییه از خییانوادۀ

خال سازی اد .نمونه ها در دمای  25درج سیانتی گیراد

1. Satureja khuzistanica Jamzad
2. S. rechingeri Jamzad

3. Cuminum cyminum
4. Water agar

دوره   17شماره   2تابستان 1394
532

اثر اسانس مرزۀ خوزستانی ،رشینگری ،كارواكرول و قارچكش بنومیل بر بازدارندگی رشد

قارچ ... Botrytis cinerea Pres.: Fr.

نههداری اد و برای اناسایی قارچ امل بیماری از کلیید

غلظییتهییای صییفر 500 ،200 ،50 ،و  1000میکرولیتییر در

و مقاالت منتگراده استفاده اد .]5 ، 15

لیتر روی کاغر صافی روی در پتیری و مسیدود کیردن در
پتری توسط پارافیلم انجیام گرفیت (از

مقطیر سیترون

 .2. 2تهيۀ ميوه ،اسانس و مواد شيميایی

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

میوۀ سالم انهور ،کیوی و توتفرنهی در مرحل نزدیک بیه

درجی سییانتیگییراد انکوبییاتور نههییداری اییدند و درصیید

رسیدن به صورتی که از نظیر رنیر ،ایکل ،انیدازه و وزن

بازدارندگی اساندها و مواد موثرۀ ن با استفاده از فرمیول

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

 1محاس ه اد :]8

اد .اساند مرزۀ خوزستانی و راینهری با استفاده از 100

()1

گرم پودر اندامهای گیاهی بیه همیراه  1200میلییلیتیر

دراین رابطه( 2IP ،درصد بازدارندگی)( 3C ،میانهین قطیر
هاله راد قارچ در تیمار ایاهد) و ( 4Tمییانهین قطیر هالی

مقطر و دستهاه اساندگیر ایگهای کلونجر بهروش تقطییر
با

IP = C-T/C × 100

استخراج اد .زمان اساندگیری برای هیر نمونیه دو

راد قارچ در تیمار مورد نظر) است.

سا ت و نیم بود .اساند جمع وریاده با کمک سیولفات
سدیم خگیک اید و درون بطیری ایگیهای بیا روپیوش

 .4. 2بررسی تأثير اسانسها و مواد مؤثره برر بافرت

پارافیلم و ورق لومینیوم در دمای  4درج سیانتیگیراد در

ميوهها

یخچال نههداری اد .ترکی ات تگکیل دهندۀ اساندهیا بیا

زمای

استفاده از کروماتوگرافی گازی جفتاده بیا طییفسینجی

میوۀ سالم و تقری اً یکدست و سوسکانسیون اسکور با غلظت

اثر اساندها و ترکی ات بر بافت میوه با اسیتفاده از

6

جرمی اناسایی و مقیدار نهیا انیدازهگییری اید .ترکییب

 10اسکور در میلیلیتر (تعیین غلظت اسیکور بیا اسیتفاده ار

کارواکرول با درصد خلوص تقری ی  99درصید از ایرکت

الم هماتوسیتومتر یا گل ولامار) انجام گرفت .ابتدا میوههیا

بنومیل از ارکتهای سمفروای تهییه

بهمیدت  10دقیقیه اسیتوایو داده

سیهما 1و قارچک
اد .قارچک

زیر جریان مالیم

اده و پید از خگیک ایدن بیرای تزرییق سوسکانسییون

بنومیل به نوان ااهد مث ت در این زمیای

اسکوری در تعداد کیافی بیه زییر هیود (المینیارفلو) منتقیل

درنظر گرفته اد.

ادند .سوسکانسیون اسیکوری کیه از ق یل تهییه ایده بیود
 .3. 2آزمایش درونشيشهای (محيط کشت)

بهمقدار  10میکرولیتر بیا سیمکلر برداایته و درون مییوههیا

زمییای هییای درون ظییروف پتییری بییهصییورت فاکتوریییل

تزریق اد .از هر میوه سه دد درون ظروف پلیاتییلن کیه

براساس طرح کامالً تصادفی با سیه تکیرار انجیام گرفیت.

 24سا ت ق ل از زمای

با الکل ضد فونی ایده بودنید،

تیمار اساندها (اسیاند میرزۀ خوزسیتانی و رایینهری)،

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

کارواکرول و بنومیل در پنج سط از غلظیت بیهکیار بیرده

درنظر گرفته اد (اکل .)1

ادند .زمای های پتری پلیت بهصورت اثیر اسیاندهیا و
ترکیییب کییارواکرول و قییارچکی

بنومیییل بییر روی قییارچ

بوتریتید در محیط کگت سیبزمینی-دکستروز -گیار و

2 . Inhibitory Percentage
3 . Check
4 . Treatment

1 . Sigma Aldrich
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شکل  .1تأثیر اسانس مرزۀ خوزستانی بر قدرت بازدارندگی قارچ  - A :Botrytis cinereaدر داخل پتریپلت - B ،در داخل ظروف
پلیاتیلنی (جانانی) در آزمایشگاه - C ،تیمار اسانس و  -Dشاهد

اساندها و مواد مؤثره در غلظتهای (ایاهد = ،50 ،)0

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

 500 ،200و  1000میکرولیتر در لیتر ،درون پتریپلت ریخته

 500 ،200 ،50و  1000میکرولیتییییر انجییییام گرفییییت.

اده و در وسط ظروف پلیاتیلن قرار داده ایدند .بیهمنظیور

تجزیهوتحلیل ماری دادهها با استفاده از نیرم افیزار میاری

مقطیر درون در

 MSTATCو مقایس مییانهینهیا بیا زمیون چنددامنیهای

تأمین رطوبت مورد نییاز 20 ،سییسیی

پتریپلتها ریخته و داخل ظروف میوه گرااته اید .سیکد

دانکن در سط  1درصد انجام گرفت.

درهای جامیوه کامالً بسته و در محیط زمایگهاه با دمای 25
درج سانتیگراد رویهم چییده ایدند .در ایین زمیای

از

 .4نتایج

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

در این طرح ،اثیر بازدارنیدگی اسیاندهیای گییاهی میرزۀ

در میییوههییای اییاهد بییهصییورت کامییل ظییاهر ایید،

خوزستانی ،رایینهری ،ترکییب کیارواکرول و قیارچکی

یاددااتبرداری از نمونهها به مل مد .به ایین صیورت کیه

بنومیل بر روی قارچ بیوتریتیید در زمایگیهاه بیر روی

هر میوه با چاقو بیه هگیت قسیمت مسیاوی تقسییم و هیر

محیط کگت سیبزمینی-دکستروز-اگار و میوه های کیوی،

قسییمت معییادل  12/5درصیید در نظییر گرفتییه ایید .سییکد

توتفرنهی و انهور یاقوتی بررسی اد.

قطعههای لوده و سالم میوهها امارش و یادداات اد.

 .1. 4ترکيبا

 .3تجزیهوتحليل آماری
تجزیهوتحلیل ماری دادههای زمای

اسانسهای استفادهشده

اساند های گیاهی استفادهاده تجزیه ایدند کیه ترکی یات

بهصورت فاکتورییل

نها در جدول  1مده است.

در قالب طرح کامالً تصادفی در هگت تیمار و سیه تکیرار
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قارچ ... Botrytis cinerea Pres.: Fr.

جدول  .1تركیبات اسانس مرزۀ خوزستانی  Satureja khuzestanicaو مرزۀ رشینگری S. rechingeri

مرزۀ راینهری

مرزۀ خوزستانی
RI1

ترکیب ()%

ترکیب

لفا توجن

925

0/24

لفا توجن

938

لفا-پینن

933

0/15

لفا-پینن

950

0/04

مایرین

981

0/26

بتا-پینن

981

0/40

لفا-ترپینن

1013

0/24

لفا-ترپینن

1039

0/14

پی-سیمن

1017

1/26

پی-سیمن

1044

0/99

لیمونن

1026

0/13

گاما -ترپنن

1077

1/06

(زد)-بتا-اویمن

1036

0/54

7

1091

0/16

گاما -ترپنن

1053

0/74

لینالول

1104

0/38

تراند-سابینن-هیدرات

1081

0/17

ترپین-4-ال

1221

0/48

ترپین-4-ال

1163

مقدار ناچیز ()tr

10

1223

0/09

لفا-ترپینول

1175

0/42

11

1262

0/48

تیمول

1266

مقدار ناچیز ()tr

تیمول

1305

0/86

کارواکرول

1282

92/16

کارواکرول

1331

77/20

تیمیل استات

1329

مقدار ناچیز ()tr

14

1382

0/08

بتا-کاریوفیلند

1425

0/16

بتا-کاریوفیلند

1477

0/09

لفا-هومولن

1427

مقدار ناچیز ()tr

16

1505

0/10

بتا-بیسابولن

1501

مقدار ناچیز (+)tr

بتا-بیسابولن

1522

0/51

تراند-بتا-بیسابولن

1522

0/10

18

1550

0/73

ترکیب

 :RIااخ

بازداری :tr ،مقدار ناچیز (کمتر از  5صدم

1

RI

ترکیب ()%
0/06

درصد).

براساس نتایج تجزی اساند میرزۀ خوزسیتانی ،ترکییب

بیگترین درصد بازدارندگی راد در اثیر کیارواکرول و

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

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

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

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

نیز نگان داد که کارواکرول بیگترین درصد از ترکی یات ایین

داات و کمترین تأثیر در اساند مرزۀ راینهری دیده اد.

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

در غلظتهای  200و  500میکرولیتر در لیتر بیگترین تیأثیر
در اثر بنومیل و اساند مرزۀ خوزستانی دیده اید .بعید از

 .2. 4اثر بازدارنردگی اسرانس هرا و ترکيبرا

روی

ن ،کییارواکرول تییأثیر زیییادی دااییت و کمتییرین تییأثیر در

قارچ  B. cinereaدر محيط کشت PDA

بازدارندگی راد قارچ مرکور در اسیاند میرزۀ رایینهری

نتایج تجزی واریاند دادههیا نگیان داد کیه اثیر اسیاند و

دیده اد .در غلظت  1000میکرولیتر در لیتر تیأثیر اسیاند

ترکی ات و همچنین اثر غلظت بر بازدارنیدگی راید قیارچ

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

 B. cinereaدر سط  1و  5درصید معنیادار بیود ،امیا اثیر

بیگترین بازدارندگی راد قیارچ را ایجیاد کیرد و کمتیرین

متقابل نها معنادار نگد.

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

 .3. 4اثر بازدارندگی اسانسها و ترکيبرا

برر روی

نها معنادار نگد.

قارچ  B. cinereaدر ميوه

مقایس میانهینها نگان داد که در مییوۀ انهیور درصید

نتایج تجزی واریاند دادههیا نگیان داد کیه اثیر اسیاند و

ترکی ات با افزای

ترکی ات و همچنین اثر غلظت بر بازدارنیدگی راید قیارچ

قارچ افزای

غلظت ترکیب ،درصد بازدارندگی راید

یافت (اکل .)3

 B. cinereaدر سط  1درصد معنادار بود ،امیا اثیر متقابیل

شکل  .3اثر اسانسها و تركیبات بر بازدارندگی رشد قارچ  Botrytis cinereaروی میوه
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در هم غلظتها تأثیر اساند مرزۀ خوزسیتانی نسی ت

قارچ ... Botrytis cinerea Pres.: Fr.

بازدارندگی راد قارچهای بیماریزا و جلیوگیری از راید

به مرزۀ راینهری دارای درصد بازدارنیدگی بیگیتری بیود،

نها مطابقت دارد .]11 ، 16

به طوری که در هم میوهها در مقایس غلظیتهیا ،غلظیت

نتایج بررسی اثر قارچک

بنومیل بیر بازدارنیدگی راید

اسییاند مییرزۀ خوزسییتانی بیگییترین تییأثیر را بییر درصیید

قارچ  B. cinereaنگان داد کیه ایین قیارچکی

بازدارندگی قارچ در غلظت  1000میکرولیتر در لیتر ایجیاد

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

کرد .در میوۀ کیوی و توتفرنهی اساند مرزۀ خوزسیتانی

بررسی اثر قیارچکی

بنومییل بیر بازدارنیدگی راید قیارچ

بییا غلظییت  1000میکرولیتییر در لیتییر توانسییت بییه انییدازۀ

 B. cinereaنگان داد که بنومیل در تمام دوزهای بهکیاررفتیه

درصید بازدارنیدگی تیأثیر

اثر بسیار خوبی بر بازدارندگی راید قیارچ میرکور داایت،

کارواکرول و بنومیل در افزای

اگرچه امروزه استفاده از قارچک

دااته بااد.

در غلظیت

بنومیل بهدلیل سرطانزایی

محدود اده است .همچنین تکاثیره بیودن ایین ترکی یات و
 .5بحث

مصرف بیروی نها لیه وامل بیمارگر س ب ایجاد مقاومت

استفاده از ترکی ات ط یعی و اساندهای گییاهی بیه نیوان

در ن ادهایی از قارچهای بیماریزا نسی ت بیه ایین ترکی یات

جایهزین سموم و مواد اییمیایی بیرای کنتیرل و میدیریت

اده است؛ درصورتی که بهدلیل وجود ترکی ات مختلیف در

بیمییاریهییای نااییی از وامییل بیمییارگر قییارچی روی


اساندهای گیاهی و وجود چندین نقط اثر بیر روی وامیل

و

بیمارگر قارچی مقاومت نس ت به ایینگونیه ترکی یات کمتیر

محصوالت بعید از برداایت و ان یاری تیأثیرات مخیر

باقیمانیدۀ ناایی از میواد و سیموم اییمیایی روی محییط
زیست و مصرفکنندهها را کاه

است یا مقاومت ایجاد نمیاود .]7

میدهد .هم اساند هیا

نتایج بررسی اثر اساند ها و ترکی یات بیر بازدارنیدگی

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

راد قارچ  B. cinereaروی میوۀ توتفرنهی نگان داد کیه

تأثیر نها متفاوت است و نتایج حاضر با تحقیقیاتی کیه در

اساند مرزۀ خوزستانی ،ترکیب کیارواکرول و قیارچکی

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

بنومیل نس ت به اساند میرزۀ رایینهری اثیر بیگیتری بیر

نتایج بررسی اثر اساند مرزۀ خوزستانی بر بازدارندگی

بازدارندگی راد قارچ میرکور داایت .نتیایج بررسیی اثیر

راد قارچ  B. cinereaروی میوۀ کیوی نگان داد کیه ایین

اسییاند مییرزۀ خوزسییتانی بییر بازدارنییدگی رایید قییارچ

اساند نسی ت بیه اسیاند میرزۀ رایینهری بیگیترین اثیر

 B. cinereaروی میوۀ توتفرنهی نگان داد که این اساند

بازدارندگی را بر راد قارچ مرکور دارد که لت احتمیالی

نس ت به اساند مرزۀ راینهری اثر بیگتری بر بازدارنیدگی

ن ،مقدار ترکی اتی نظیر کارواکرول موجود در این اسیاند

راد قارچ مرکور دارد .نتایج اثر اساند مرزۀ راینهری بیر

نس ت به اساند مرزۀ راینهری است .نتیایج بررسیی اثیر

بازدارندگی راد قارچ  B. cinereaروی میوۀ تیوتفرنهیی

کارواکرول بر بازدارندگی راد قارچ  B. cinereaروی میوۀ

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

کیوی نگان داد که این ترکیب در غلظتهای  200تا 1000

خوزستانی بر بازدارندگی قارچ مرکور دارد .نتیایج بررسیی

میکرولیتر در لیتر اثر بسیار خوبی بر راد قارچ مرکور دارد

اثر کارواکرول بر بازدارندگی راد قیارچ  B. cinereaروی

و موجب توقف راد قارچ می اود .نتایج ایین تحقییق بیا
یافتههای دیهران درخصوص تأثیر اساندهیای گییاهی بیر

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

خوزستانی قدرت بازدارندگی بیگیتری نسی ت بیه اسیاند

اساندهای دیهر اثر بسیار خوبی در بازدارندگی راد قارچ

مییرزۀ راییینهری دارد و در غلظییتهییای  200تییا 1000

در

میکرولیتر در لیتر راد قیارچ را در محییط کگیت متوقیف

ضد فونی ان ارها و وسایل بستهبندی میوه میتواند بیهکیار

می کند ،درحالیکه اساند مرزۀ راینهری در غلظت 1000

رود بییدون اینکییه خطییر اثییر بییاقیمانییده بییر میییوه بییرای

میکرولیتر در لیتر موجب توقف کامل راد قارچ مییایود

مصرفکننده دااته بااد .]5

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

مییرکور دارد و بییه نییوان جییایهزین سییموم قییارچکی

نتایج تجزی اساند های گییاهی اسیتفاده ایده در ایین

گیاهی لیه قارچهای خاکزاد نییز نتیایج مگیابهی گیزارش

نگان داد که بیگترین درصد ترکی ات اساند مرزۀ

اده است که نتایج تحقیق حاضیر را تأییید مییکنید .]12

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

نتایج بررسی تأثیر دو اساند گیاهی ویگن و نعنا فلفلیی

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

در کنترل قارچ بیماریزای گیاهی B. cinereaنیز نگیان داد

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

که اساند ویگن در غلظتهای بهکاررفتیه در مقایسیه بیا

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

نعنا فلفلی در کنترل امل بیماری مؤثرتر بود ،بهطوری که

میکرو کگی دارند و موجب بازدارنیدگی از راید قیارچ

اساند ویگن در غلظت  1000میکرولیتیر در لیتیر سی ب

 B. cinereaدر محیییط کگییت و روی میییوههییای کیییوی،

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

توتفرنهی و انهور یاقوتی میاوند .نتایج حاصل از مطالعیه

بنومیل نیز نگیان داد

پ وه

اثر ترکیب کارواکرول و قارچک

و تجزی ترکی ات گیاه مرزنهوش 1نگان داد که کیارواکرول

که کارواکرول و بنومیل قدرت بازدارنیدگی زییادی دارنید.

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

همچنین در این بررسی نتایج زمای هیای درونایگیهای

میدهند و بقیه ترکی اتی نظیر گاما -ترپنن بودند و ترکی ات

اثر اسیاندهیا و کیارواکرول بیر راید قیارچ B. cinerea

کارواکرول و تیمول خاصیت ضدمیکروبی و نتیاکسییدانی

تجزیییهوتحلیییل ایید و نتییایج نگییان داد کییه اسییاندهییا و

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

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

فعالیت ضدقارچی پنج اساند گیاهی لییه قیارچهیای

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

خاکزاد بیماریزای گیاهی و ان یاری اسیتفاده اید و نتیایج

درصد معنا دار نیست و این نگان میدهد کیه غلظیتهیای

نگییان داد کییه تیمییول روی قییارچهییای Colletotrichum

مختلف اثر یکسانی بر بازدارندگی راد قارچ مرکور دارند.

 Fusarium oxysporum ،gloeosporiodesو Rhizoctonia

ازاییینرو وجییود ییواملی ماننیید ترکی ییات مختلییف در

 solaniموجب بازدارندگی راد میسلیوم می اود و اساند

اساندهای گیاهی سی ب ایده کیه اخیتالف معنیاداری در

اکالیکتوس و اساندهای دیهر روی قارچ هیای ان یاری اثیر

سط احتمال  5درصد را نس ت بیه ترکییب کیارواکرول و

بازدارندگی دارند و می تیوان بیرای نههیداری محصیوالت

قارچک

نگان دهنید .در پ وهگیی دیهیر نتیایج مگیابهی

ان اری از نها استفاده کرد .]5 ، 12

گزارش اده است .]10

نتایج بررسی اثر اسیاندهیای گییاهی روی قیارچ B.

همچنییین اسییاندهییای گیییاهی موجییب توقییف رایید

حاضیر نگیان داد کیه اسیاند میرزۀ

میسلیومهای قارچ  F. oxysporum f.sp. gladioliمیاوند .]5

 cinereaدر پی وه

اثرهای ضدقارچی صارۀ تعدادی از گیاهان از جمله بیرگ

1. Origanum compactum

دوره   17شماره   2تابستان 1394
538

اثر اسانس مرزۀ خوزستانی ،رشینگری ،كارواكرول و قارچكش بنومیل بر بازدارندگی رشد

قارچ ... Botrytis cinerea Pres.: Fr.

زیتون روی قارچهای بیمیاریزا و پوسیتی بررسیی اید و

مرکور اثر بازدارندگی دااتند ،ولی اثر نهیا روی قیارچ در

نتایج مگابهی در مورد اثر صارۀ برگ زیتیون بیر راید و

دوزهای مصرفاده ،متفاوت بیود ،بیهطیوری کیه در بیین

مگیاهده اید و

اساندها ،اساند مرزۀ خوزستانی بیگترین اثر بازدارنیدگی

بازدارندگی راد قارچهای مورد زمیای

کمترین تأثیر را بر راد قارچها داات و نتایج این پ وه
مؤید یافتههای پ وه

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

حاضر است .]6

و هییم روی میییوه انهییور دااییت و ترکیییب کییارواکرول و

نتایج بررسیی اثیر اسیاند میرزۀ خوزسیتانی بیر روی

بنومیییل نیییز در همیی دوزهییای مصییرفی بیگییترین اثییر
بازدارندگی را روی راد قارچ مرکور داات.

میوه ها نگان داد که قدرت بازدارندگی باالیی بر راد قارچ
 B. cinereaنس ت به اساند مرزۀ ریگنهری دارد .همچنین
نتییایج بررسییی اثییر کییارواکرول بییر بازدارنییدگی قییارچ

تشكر و قدردانی

 B. cinereaروی میوه نگان داد که اثر این ترکییب نسی ت

بدینوسیله از دانگهاه لرسیتان و مرکیز تحقیقیات گیاهیان

به سایر اسیاندهیا بسییار بیاال بیوده و تقری یاً قیارچ روی

دارویی دانگهاه لوم پزاکی لرستان و سرکار خانم فاطمه

تیمارهای میوه راد نکرد ،درحالیکیه ایاهد کیامال لیوده

دروی نیا قدردانی میاود.

اد .نتایج حاصل از ییک پی وه

انجیامگرفتیه روی اثیر

منابع

اساند های گیاهی بر بازدارندگی راد قارچها و جلوگیری

 .1امیدبیهی ر ( )1384تولید و فر وری گیاهان دارویی .ستان

از لودگی میوه ها نیز مؤید نتایج حاصل از مطالعی حاضیر

قدس رضوی 686 .ص.

است .]9
حاضر بیانهر این است که با توجه به اثر

 .2حسینی س م ،دروی نیا م و رضایی ف ( )1392بررسیی

ضدمیکروبی ترکی ات موجود در اسیاندهیای گییاهی کیه


تأثیر دو اساند گیاهی ویگین و نعنیا فلفلیی در کنتیرل

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

قارچ بیماریزای گیاهی  ،Botrytis cinereaاولین کنفیراند

نتایج پ وه

ملی راهکارهای دستیابی به توسع پایدار1-5 :

قدرت زیاد بازدارندگی نها بر راد قیارچ  B. cinereaکیه

 .3مظفریان و ( )1387فلور خوزستان .مرکز تحقیقیات منیابع

هم در مزر ه و هم در ان ار موجب لودگی میوهها میاود،

ط یعی و امور دام خوزستان 181 .ص.

میتوان بهجای ترکی ات ایمیایی خطرناک از جمله سیموم
فتک  ،از این اساندها بیه نیوان ابیزاری بسییار مفیید،

4. Barnett HL and Hunter BB (1995) Illustarted
genera of Imperfect fungi. APS. 806 p.

ارزان ،در دسترس برای م ارزه با بیماریهای ان اری و پید
از برداات و حتی ضد فونی ان ارها و بستهبندی میوهها از

5. Barrera-Necha LL, Garduno-Pizana C and
Garsia-Barera LJ (2009) In vitro Antifungal

نها استفاده کرد ،بدون نکه اثر و باقیماندۀ مضیری بیرای

activity of essential oils and their compouns on

مصرفکننده و محیط زیست دااته بااند.


mycelial growth of Fusarium oxysporum f. sp.
gladioli (Massey) Snyder and Hansen. Plant
Pathology. 8(1): 17-21.

 .6نتيجهگيری
براسییاس نتییایج پ ی وه

6. Bokhari K (2009) Antifungal activity of some

حاضییر ،اسییاندهییا و ترکی ییات

medicinal plants used in Jeddah, Saudi Arabia.

بهکاررفته لیه قارچ بیمارگر  B. cinereaروی راید قیارچ

Mycopath. 7(1): 51-57.

دوره   17شماره   2تابستان 1394
539

مصطفی درویشنیا و همکاران

7. Bouhdid S, Skali SN, Idaomar M, Zhiri A,

14. Martinez- Romero D, Guillen F, Valverde JM,

Baudoux D, Amensour M and Abrini J (2008)

Bailen G, Zapata P, Serrano M, Castillo S and

Antibacterial and antioxidant activities of

Valero D (2007) Influence of carvacrol on

Origanum compactum essential oil. African

survival of Botrytis cinerea inoculated in table

Journal of Biotechnology. 7 (10): 1563-1570.

grapes.

International

Journal

of

Food

Microbiology. 115: 144-148.

8. Deans SG and Svoboda KP (1990) The
antimicrobial properties of marjoram (Origanum

15. Mirzaei S, Mohamadi Goltapeh E and Shams-

majarana L.) volatile oil. Flavour Fragr. 5:

Bakhsh M (2007) Taxonomical studies on the

187-190.

genus Botrytis in Iran. Agricultural Technology.
3(1): 65-76.

9. El-Mougy NS (2009) Effect of some essential
oils for limiting early blight (Alternaria solani(

16. Nickavar B, Mojab F and Dolat-Abadi R (2005)

development in potato field. Plant Protection

species from Iran. Food Chemistry. 90: 609-611.

Analysis of the essential oils of two Thymus

Research. 49(1): 57-62.
17. Pearson
10. Goreski R, Sobieralski K, Siwulski M and Gora

RC

and

Goheen

AC

(1990)

Compendium of grape disdisease. APS. 93 p.

K (2010) Effect of selected natural essential oils
18. Rasooli I, Fakoor MH, Allameh AA, Rezaee MB

on in vitro development of fungus Trichoderma
harzianum

found

in

common

and Owlia P (2009) Phytoprevention of aflatoxin

mushroom

production. Medicinal Plants. 8(5): 1-8.

(Agaricus bisporus) cultivation. Ecological
Chemistry and Engineering. 17(2): 177-185.

19. Sharafzadeh M (2014) Comparison of the main
essential oil components of different species of

11. Karbin S, Baradaran Rad A, Arouiee H and

Satureja Iran. A Review. Applied Science

Jafarnia S (2009) Antifungal activities of the

Reports. 2(1): 1-3.

essential oils on post-harvest disease agent
Aspergillus flavus. Advances in Environmental

20. Solaimani B, Ramezani S, Rahemi M and

Biology. 3(3): 219-225.

Saharkhiz MJ (2009) Biological control of
postharvest disease caused by Penicillium

12. Lee SO, Choi GJ, Jang KS, Lim HK, Cho KY

digitutum and P. italicum on stored citrus fruits

and Kim JC (2007) Antifungal activity Of five
plant

essential

oils

as

fumigant

by Shiraz Thyme essential oil. Advances in

against

Environmental Biology. 3(3): 249-254.

postharvest and soilborne plant pathogenic
fungi. Plant Pathology. 23(2): 97-102.
13. Marjorie

M

(1999)

Plant

21. Tripathi P and Shukla AK (2007) Emerging

Protection

non-conventional technologies for control of

as

post harvest diseases of perishables. Fresh

antimicrobial agents Clinical CRC. Reviews. Pp.

Produce. 1(2): 111-120.

1298-1301.

1394  تابستان 2  شماره 17 دوره
540

