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 چکیده

 منظور ارزیابی ت. بهی اسگفرن توتمیوة های پوسیدگی  عامل نیتر مهمیکی از  Botrytis cinereaقارچ 

آلوده به پوسیدگی  یفرنگ های توتاین قارچ و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه روی آن، از میوه ییزا یماریب

 ییزا یماری، بیساز آوری شد. پس از خالصجدایه گرد 41خاکستری در مناطق مختلف استان مازندران 

شناختی  ریختو گیالسی انجام شد. شناسایی  کاماروسا، پاروس یفرنگ ها روی سه رقم توتجدایه

ها با استفاده از مشخصات رویشی و شناسایی مولکولی با استفاده از آغازگر جدایه (مورفولوژیکی)

با اسانس گیاه  انجام شد. بازدارندگی از رشد قارچ ITS5و  ITS4و آغازگرهای عمومی  C729اختصاصی 

 خصوصیات پایةبر که . نتایج نشان داد آزمایش شد مکاربندازی -کش ایپردیون رازیانه و قارچ

 استفاده از آغازگرها با جدایه تعلق داشتند. شناسایی B. cinereaها به قارچ شناختی همة جدایه ریخت

 روی سه ییزا یماریشدت ب پایةبر  .نداشتجفت بازی د 077ها باند  نشان داد همة آن C729اختصاصی 

ها نمایندة گروهدی. ان. آ. ریبوزومی   ITSر هفت گروه قرار گرفتند. ناحیة ها دجدایه ی،فرنگ رقم توت

سازی با  فیرد همو  یابیافزایش شد. پس از توالی ITS5و   ITS4با استفاده از جفت آغازگرهای 

های مورد جدایه مشاهده شد.ها تنوع باالی ژنتیکی بین جدایه ،شده در بانک ژن های مرتبط ثبتتوالی دیگر

درصد قرار گرفتند. در ارزیابی آزمایشگاهی مشخص شد که با باال 87آزمایش در پنج گروه با همسانی 

 µl/l1777 افزایش یافت. غلظت B. cinerea آن علیه یقارچضدرفتن غلظت اسانس رازیانه، فعالیت 

اشت و میزان د میکرولیتر در لیتر( 027و  277تر ) پایین بازدارندگی بیشتری نسبت به دو غلظت تأثیر

کاربندازیم باعث مهار  -کش ایپردیون درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. قارچ 0/34بیماری را تا 

 های این قارچ در آزمایشگاه شد. جدایه

 

 .یفرنگ توت ، پوسیدگی خاکستری،کاربندازیم-اسانس رازیانه، ایپرودیون :کلیدواژگان

 

 مقدمه

 Fragaria ananassa Duchesne ex) یفرنگ توت

Decne. & Naudin) ةگیاه علفی دائمی از خانواد 

Rosaceae های است که از تالقی گونهF. virginiana  و

F. chiloensis است  آمده  دست به(Hancock 1999) .

خوری به مصرف  تازه صورت بهبر آنکه  افزون یفرنگ توت

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58550
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مربا، ژله، بستنی و شیرینی نیز کاربرد  ةرسد در تهیمی

 د. دار

مانند پوسیدگی خاکستری  ییها یماریبه ب یفرنگ توت

(Botrytis cinerea)ای برگزاویه ة، لک (Xanthomonas 

fragariae) آنتراکنوز ،(Colletotrichom spp.)، ةلک 

، قرمز (Mycosphaerella fragariae)برگی راموالریایی 

و  (Phytophthora fragariae)شدن مغز ریشه 

شود. در آلوده می (.Pythium spp)ه پوسیدگی سیاه ریش

 Botrytis)استان مازندران پوسیدگی خاکستری 

cinerea) های  در سال ویژه بهاهمیت اقتصادی  نظر از

 د. آیمی به شمار یفرنگ توتبیماری  نیتر مهم، پرباران

 Botrytis cinerea)پوسیدگی خاکستری قارچ عامل 

Per.(1974); Anamorphic Botryotinia)  با فرم جنسی

Botryotinia fuckeliana ای و هتروتال هاپلوئید، رشته

ای  ریسه یها بخشو  ها یدیومکناست. به دلیل داشتن 

های این قارچ تمایل به  ، جدایهیا چندهسته (هیفی)

 .(Elad et al. 2007) مداوم دارندتغییر ژنتیکی 

 پایةبر  هعمدطور  به Botrytisجنس بندی  طبقه

، رشد روی (مورفولوژیکشناختی ) ختریخصوصیات 

 محیط کشت و اختصاصی بودن میزبان بنا شده است

(Hennebert 1973, Jarvis 1977) شکل و اندازة .

ها  کنیدیوم در شناسایی بعضی گونه ةسختینه و انداز

ساختار ظاهری  ازنظرها مفیدند. امّا تعداد زیادی از گونه

خاص در تنوع  و شرایط رشدی اند همسان (مورفولوژی)

. (Beever and Weeds 2004)است  مؤثر ها آن

است که روی  B. cinereaترین گونة این جنس معمول

انگل  صورت بهاز گیاهان میزبان  ای گستردهدامنة 

کند امّا رشد می (ساپروفیت) رست پودهیا  (پارازیت)

 میزبانی محدودتری دارند. ةهای دیگر دامنگونهبیشتر 

ای چندهسته بوتریتیس و کنیدیومی ای سهری یها اختهی

است  1تا  8بین  هسته تعداد ها ومیدیکندر . هستند

(Grindle 1979)و  یا هسته تکها  . میکروکنیدیوم

زنند و در محیط کشت آزمایشگاهی جوانه می ندرت به

 جنسی دارند دمثلیتولنقش گامت نر را در مراحل 

(Faretra and Antonacci 1987) . 

 Botrytis های اخیر برای شناسایی گونه یها لسادر 

. تعدادی آغازگر شود میاز نشانگرهای مولکولی استفاده 

که در  اند آمده  دست به C729 مانند اختصاصی گونه

 Rigotti et)اند استفاده شده B. cinerea ةتشخیص گون

al. 2002) این جنس خیلی  یها تیجمع. تغییر در

در معرض انتخاب قرار  که یهنگاممعمول بوده و 

(، چنین ها کش قارچدر برابر  مثال عنوان به) رندیگ یم

آید. کشت دوباره با استفاده از تغییراتی به وجود می

. است ها اغلب از والدین و از همدیگر متفاوتکنیدیوم

-ها و سختینهها، کنیدیوممیسلیومکه  دهدمینشان این 

 Elad et)انتشار دارند متفاوتی برای بقا و  یها یتوانائها 

al. 2007.) جنسن و همکاران در آزمایشی  -هولست

 بوتریتیس را در قارچ ITSهای های ژنتوالی

تغییر در که نتیجه گرفتند  نآناکردند.  وتحلیل تجزیه

تواند کم بوده و نمیبوتریتیس درون جنس  ITSناحیة 

درون این جنس را نشان  یابط خویشاوندی بین اعضارو

. استاتس و همکاران (Holst-Jensen et al. 1998)دهد 

بررسی کردند.  B. anthophila ةرا در گون ITSنواحی 

 B. anthophila ةدر گون ITSدریافتند که توالی  ها آن

 ریزوکتونیا قارچ ITSهای توالی عنوان بهتشخیصی  ازنظر

 و تجزیهتشخیص داده شد. بنابراین این توالی از 

 آمد به شمار مستثنا بوتریتیس ارچهای دیگر ق تحلیل

(Staats et al. 2005) . 

های های گیاهی در کنترل بیماریاستفاده از اسانس

اخیر مطرح شده است.  یها پس از برداشت میوه در سال

سوء جانبی ندارند، بلکه  های گذاریتنها اثر نه ها این ترکیب

، کیفیت و ی(دانیاکس یآنتپاداکسندگی )به علت خواص 

 Anthony)دهند ها را افزایش میانبارداری میوه ةول دورط

et al. 2003, Plaza et al. 2004) در گزارشی بوشرا و .

با غلظت  Thymus glandulosusهمکاران ثابت کردند که 

ppm 577  درصد مانع 577در شرایط آزمایشگاه به میزان

 Bouchra et)شده است  B. cinerea هایمیسلیوماز رشد 

al. 2003)آمده از گل داوودی  دست . همچنین اسانس به

(Chrysanthemum leueanthemum)  با غلظتppm577 

ه است اشتد B. cinereaه آنتاگونیستی علی خاصیت

(Chebli et al. 2004) گزارش ازان پایة. بر (Ozan 

های گیاهی برخی از اسانس آنتاگونیستیخاصیت  (2003

، زیرة سبز، رازیانه و ، شویدبو برگ، یگل میمرمانند 

به اثبات رسید. پیغامی و  B. cinereaآویشن در کنترل 

های فعالیت ضدقارچی اسانس (6770) همکاران

سبز  رةیزگیاهی شامل میخک هندی، رازیانه،  چندگونه
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و نعناع فلفلی را علیه کپک خاکستری سیب بررسی 

نشان داد که اسانس رازیانه در مقایسه با نتایج کردند. 

میزان بیماری را تا  ،اسانس میخک هندی مؤثرتر بوده

درصد( 577درصد در مقایسه با شاهد آلوده ) 1/51

. (Peighami-Ashnaei et al. 2007) کاهش داد

ایپرودیون با نام تجارتی رورال از گروه  کش قارچ

انتخابی  یکش قارچکربوکسیمیدها است و خاصیت دی

تی اس حاوی -ورالفرموالسیون ر دارد. بوتریتیسعلیه 

 هاکاربندازیم از گروه بنزیمیدازول ةعالو به کش قارچاین 

عرضه شده  درصد 1/16صورت پودر وتابل  است که به

و نیز داشتن نقطة  ها این ترکیب گستردةاست. کاربرد 

ها سبب بروز مقاومت شدید در قارچ ها آناثر اختصاصی 

 . (Rakhshani-Zabol and Taheri 2006) شده است

مختلف  های هدرج تعیین این پژوهش با هدف

ی تجارتی در برابر فرنگ توتو مقاومت سه رقم  حساسیت

 زایی یماریشناسایی بو  یفرنگ توتکپک خاکستری 

 و بررسی تنوع فنوتیپی و  B. cinerea هایجدایه

  های هها و بررسی امکان وجود درج ژنوتیپی بین آن

 و  اه رازیانهها به اسانس گی آن مختلف حساسیت

در استان مازندران انجام  کاربندازیم -کش ایپرودیون قارچ

 شد.
 

  ها روشمواد و 

  یبردار نمونه

شهرهای مختلف استان  یفرنگ توتز مزارع ها ا نمونه

 های نشانههایی که میوهآوری شدند. از  مازندران گرد

وجود  ها آنبیماری )پوسیدگی و کپک خاکستری( روی 

های کوچک داخل قوطیانتخاب شد و  هایی مونهنداشت 

ها با حرف به آزمایشگاه انتقال یافتند. نمونه بارمصرف کی

B (.5)جدول  شدند یگذار نام 15تا  5ة و از شمار 

 
 ی آلوده به کپک خاکستریفرنگ توتهای  آوری نمونه . شمارة جدایه، نوع رقم و محل گرد5جدول 

Table 1. Number of isolates, type of variety and place of collecting strawberry samples infected with gray mold 

Isolate 

No. 

Sampling 

location Cultivar 
Isolate 

No. 

Sampling 

location Cultivar Isolate 

No. 
Sampling 

location Cultivar 

B1 Sari Camarosa B15 Amirkola Camarosa B29 Bahnamir Camarosa 
B2 Sari Camarosa B16 Fridonkenar Camarosa B30 Bahnamir Dalandi 
B3 Kiakola Dalandi B17 Amol Camarosa B31 Joybar Camarosa 
B4 Sari Camarosa B18 Babol Camarosa B32 Ghaemshahr Camarosa 
B5 Fridonkenar Camarosa B19 Amol Camarosa B33 Ghaemshahr Camarosa 
B6 Joybar Dalandi B20 Ghaemshahr Camarosa B34 Ghaemshahr Camarosa 
B7 Bahnamir Camarosa B21 Fridonkenar Camarosa B35 Bahnamir Camarosa 
B8 Kiakola Camarosa B22 Bahnamir Camarosa B36 Ghaemshahr Camarosa 
B9 Kiakola Dalandi B23 Amol Camarosa B37 Ghaemshahr Camarosa 
B10 Sari Camarosa B24 Babol Camarosa B38 Bahnamir Dalandi 
B11 Babolsar Dalandi B25 Babol Camarosa B39 Fridonkenar Camarosa 
B12 Fridonkenar Dalandi B26 Babol Camarosa B40 Bahnamir Camarosa 
B13 Joybar Dalandi B27 Bahnamir Camarosa B41 Bahnamir Camarosa 
B14 Joybar Camarosa B28 Bahnamir Camarosa    

 

  ها یی جدایهزا یماریبسازی و بررسی  ، خالصجداسازی

داخل  شب کیبه مدت  یفرنگ توت ةهای آلود میوه

 ةدسیکاتور نگهداری شدند تا اسپور قارچ در سطح آلود

اسپوری به  ةها ظاهر شد. به کمک سوزن مقداری از تود آن

دروایه تر آب مقطر استریل افزوده شد و لیمیلی 5

اسپور تهیه شد. دروایه اسپور روی محیط  (سوسپانسیون)

ساعت به  61درصد پخش شد و پس از  6 (WA)آگار  -آب

زده  کمک استریومیکروسکوپ تعدادی از اسپورهای جوانه

درجة سلسیوس  61 با دمای WAانتخاب و به محیط 

از نوک رشد  هایی هروز قطع دومنتقل شدند. پس از 

زمینی ای برداشته شد و به محیط غذایی سیب ریسه

کشت  بیترت نیا منتقل شد و به (PDA)دکستروز آگار 

خالص قارچ به دست آمد. برای نگهداری قارچ، هر یک از 

کشت شد و در دمای  PDAحاوی محیط  ةها در لولجدایه

 ییزا یماریبرای اثبات ب نگهداری شد.درجة سلسیوس  1

سطحی با اتانل  یهای سالم پس از ضدعفونها، میوهدایهج

اسپور در  5×571، با دروایه اسپوری با غلظت درصد 07

زنی شدند )تیمار شاهد با آب مقطر سترون لیتر مایهمیلی

های پالستیکی پوشیده و با کیسه درنگ یزنی شد( و بمایه

 13نگهداری شدند. پس از درجة سلسیوس  67در دمای 
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ها برداشته شدند و پیشرفت بیماری به روش کیسه ساعت

یادداشت شد. در این روش مقدار  کپ دویل و همکاران

 هبه ده گروه تقسیم شد 577تا  7پوسیدگی بافت میوه بین 

 داده شد (8کمی )جدول  عددو به هر گروه نمره یا 

(Capdeville et al. 2004) . 

 

 ها  رقم واکنشتعیین 

 یفرنگ ی سه رقم توتروها  ایهجد ییزا یماریبشدت 

 Capdeville etآزمایش شد ) کاماروسا، پاروس و گیالسی

al. 2004 .)یها ها روی رقم به این منظور هر یک از جدایه 

روز واکنش  پنجتا  سهزنی شدند و پس از مایه یفرنگ توت

مورد آزمایش در نه گروه  های گیاهان یادداشت شد. جدایه

ی شدند و از هفت گروه با شدت بنددرجه زایی یماریب

باال یک جدایه به عنوان نماینده برای بررسی  زایی یماریب

 (. 8تنوع ژنتیکی انتخاب شد )جدول 

 

 شناسایی قارچ بیمارگر

 ،B. cinereaقارچ  شناختی منظور شناسایی ریخت به
زا، اسپور کنیدیوم یها اختهیخصوصیات ریسه، کنیدیوفور، 

شد.  یروی محیط کشت بررسو مشخصات رویشی قارچ 

  ،ها، تشکیل سختینه در محیط کشترنگ و شکل پرگنه

خصوصیات میکروسکوپی قارچ مانند  ،ها اندازه و فراوانی آن

طی  PDAاندازة اسپور و طول کنیدیوفور در محیط کشت 

 Ellis) ها یادداشت شد و مشخصات آن یروز بررس 51

1971, Barnett and Hunter 1998, Mirzaei et al. 2007 .)

و  C729برای شناسایی مولکولی قارچ از آغازگر اختصاصی 

 استفاده شد( 6)جدول  ITS5و  ITS4آغازگرهای عمومی 

(Rigotti et al. 2002, White et al. 1990 در آغاز .) بر پایة

 وجدایه انتخاب  هفدهشناختی تعداد  مشخصات ریخت

روی  (MEB)مالت  ةها در محیط مایع عصارجدایهسپس 

روز با  هفتدور در دقیقه به مدت  567شیکر با سرعت 

 ةکشت داده شدند. توددرجة سلسیوس  67دمای 

آمده با آب مقطر سترون شستشو و پس  دست میسلیومی به

مایع   نیتروژنکمک   ، در هاون سترون سرد بهیریگ از آب

با روش دویل و  DNAاستخراج  مراحل ، سپسپودر شد

محلول  .(Doyle and Doyle 1990ت )دویل انجام گرف

 PCR، بافر µl8/51پایه شامل آب دو بار تقطیر سترون 

µl1/6 کلرید منیزیوم ،µl5 ،dNTPs µl5 آغازگرها ،µl6 

(12.5Pmol/µl) آنزیم ،Taq DNA polymerase µl6/7  

(4 unit)  بود. از دستگاه ترموسایکلرPeqlab (Primus 25 

advanced) شده  داده ةبرنام بربنافاده شد. برای افزایش است

 ةای پلیمراز بر پایة یک چرخبه دستگاه، واکنش زنجیره

 ةچرخ 81، درجة سلسیوس 31دقیقه  چهار ،واسرشت اولیه

 یکاتصال  ة، مرحلدرجة سلسیوس 31دقیقه یک واسرشت 

درجة  06دقیقه  یک، گسترش درجة سلسیوس 17دقیقه 

دقیقه  دهدت و یک چرخه گسترش نهایی به مسلسیوس 

 انجام شد. درجة سلسیوس  06

 
برای شناسایی  مورداستفاده. آغازگرها و توالی 6جدول 

 بوتریتیس سینراهای قارچ  مولکولی جدایه
Table 2. Primers and sequence used for molecular 

identification of the Botrytis cinerea 

Primer Sequence 

C729+ 5'-AGCTCGAGAGAGATCTCTGA-3' 
C729- 5'-CTGCAATGTTCTGCGTGGAA-3' 

ITS4 5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3' 
ITS5 5'-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3' 

 

محصول  ة، باقیماندDNA افزایشپس از اطمینان از 

PCR ها به شرکت میالرژین  برای تعیین توالی نمونه

(Millargine) ها به فرانسه ارسال و توالی ژنوم نمونه

بالست  افزار نرماز طریق  آمده دست بهتوالی دست آمد. 

 (همولوژی(همسانی  و یبررس NCBIدر پایگاه اطالعاتی 

 در بانک جهانی تعیین شد.  شده ثبتهای  آن با توالی

 

 مواد گیاهی و استخراج اسانس ةتهی

بذر رازیانه از فروشگاه تهیه شد. پس از حذف مواد زائد، 

هاون چینی خرد شدند.  کامل و تمیز در هایبذر

استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و به کمک 

 سهمدت  به (Clevenger apparatus)دستگاه کلونجر 

تکرار و برای هر  دوساعت انجام شد. استخراج اسانس در 

گرم بذر رازیانه استفاده شد. اسانس  17تکرار 

درجة  1های تیره در دمای  در شیشه آمده دست به

 داری شد.ون یخچال تا آزمایش بعدی نگهدر سلسیوس

 

 -کش ایپرودیوناسانس رازیانه و قارچ یضد قارچ تأثیر

 کاربندازیم

 جدایه هفدهبررسی این تأثیر در شرایط آزمایشگاه روی 
B. cinerea به روش اختالط با محیط کشت انجام شد 
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(Huang et al. 2011)مقداری  شده هی. به اسانس ته

صورت  درصد( اضافه شد تا به 71/7) 37محلول توئین 

در حال سرد  PDAامولسیون در آمد. به محیط کشت 

میکرولیتر اسانس  5777و  017، 177به نسبت شدن، 

رازیانه در لیتر اضافه شد و پس از هم زدن، درون 

 -کش ایپرودیون تقسیم شد. قارچپتری  هایتشتک

 صورت در هزار به 6و  1/5نسبت  نیز به کاربندازیم

محیط کشت سترون  هامولسیون یکنواخت تهیه شد و ب

 چهارهای جوان از کشتدر حال سرد شدن اضافه شد. 

 1های قارچی به قطر   دیسک B. cinereaروزة قارچ 

متر برداشت شد و در مرکز تشتک آزمایش حاوی  میلی

 یزن هیماپتری های محیط کشت قرار داده شد. تشتک

در اتاقک رشد  درجة سلسیوس 61شده در دمای 

ساعت رشد رویشی  61داری شدند. پس از گذشت نگه

 پتری که سطح محیط کشت تشتک هنگامیهالة قارچ تا 

روزانه  طور به ،طور کامل اشغال شود شاهد توسط قارچ به

درصد بازدارندگی از رشد گیری و یادداشت شد.  اندازه

 (5)رابطه  قارچ در تیمارهای مختلف با فرمول ابوت

 . (Abbotte 1925) یح شدتصح

(5)                 IG = [(C-T)/C] × 100 

 

= IG درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر 

= C قطر رشد میسلیوم بیمارگر در تشتک شاهد 

= T قطر رشد میسلیوم بیمارگر در هر تیمار 

اسانس  بدون PDAتیمار شاهد شامل محیط کشت 

درصد(  71/7) 37محلول توئین کش )فقط حاوی  و قارچ

در نظر گرفته شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی 

بندی تیمارها با استفاده تکرار انجام گرفت و گروه سهدر 

 انجام  >75/7Pدانکن در سطح  ةاز آزمون چند دامن

 شد.

 نتایج

 ها رقم واکنشها و زایی جدایهبیماری

شان داد که پوسیدگی ها نزایی جدایهآزمایش بیماری ةنتیج

میوه  ةشد زنیو پوشش کپک خاکستری روی قسمت مایه

زایی و زمان امّا شدت بیماری ،ها به وجود آمدبا همة جدایه

های مختلف الزم برای تولید کپک و سختینه در جدایه

ها در (. تعدادی از جدایه8و  6، 5 هایمتفاوت بود )شکل

زایی شدید یاز آلودگی شدت بیمار پسسه روز اول 

سرعت بافت میوه را اشغال کردند. اولین سه  داشتند و به

یک مالک مناسب برای مقایسه  تواند یاز آلودگی م پسروز 

 Zadehdabagh) باشد B. cinereaهای بندی جدایهو رتبه

et al. 2010 .)ها اشغال کامل بافت میوه در تعدادی از جدایه

ها که جدایه و در برخی از رخ داداز سه روز  پس

 بهزمان  ، این( داشتند1و  1زایی ضعیف )درجات بیماری

زایی در هفت ها بر پایة شدت بیماریید. جدایهرسروز  پنج

 ( قرار گرفتنددرصد57گروه )دارای فراوانی باالی 

بعدی  های یشاز هر گروه یک نماینده برای آزما (.8)جدول

 انتخاب شد.

اماروسا، پاروس و ک یها ارزیابی واکنش رقم ةنتیج

ها نشان داد که رقم گیالسی در بین جدایه برابرگیالسی در 

ازآن  ترین رقم بود. پس سه رقم مورد آزمایش حساس

کاماروسا و پاروس به ترتیب حساسیت کمتری  های رقم

روز 8(. در رقم گیالسی 8و  6های و شکل 5داشتند )جدول

پک خاکستری ک، B40و  B34های با جدایه زنیمایهپس از 

به  یرمسلحبا چشم غ یترؤ های مشخص و قابلبا سختینه

وجود آمد اما در رقم پاروس گسترش آلودگی و تشکیل 

کپک در حد معمول بود. این نتایج نشان داد که میزان 

 B. cinereaهای قارچ جدایه برابرها در  حساسیت رقم

متفاوت بوده و در بین سه رقم مورد آزمایش رقم گیالسی 

 (. 8و  6بودند )شکل  ینتر ترین و رقم پاروس مقاومحساس
 

 تجارتی یفرنگ روی سه رقم توت Botrytis cinereaهای و فراوانی پرآزاری جدایه زایی یماری. شدت ب8جدول 
Table 3. Pathogensis severity and frequency of isolates virulence of Botrytis cinerea on three varieties of commercial 

strawberries 

Sensitivity 
100 75-100 50-75 25-50 15-25 10-15 5-10 2-5 0-2 0 Disease severity  
100 87.5 62.5 37.5 20 12.5 7.5 3.5 1 0 Average1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Score (degree) 
2 Frequency of isolates Cultivars 

 15 16 10        Gilasi 
3525 1500 1400 625 0 0 0 0 0 0 0  1×2* 

  2 4 13 10 5 4 3   Comorosa 
1214 0 175 250 487 200 62 30 10 0 0 1×2 

    4 4 10 10 7 6  Parus 
459 0 0 0 150 80 125 75 24 6 0 1×2 

 1Mean of disease severity (%)  ×  2Frequency of isolates *                                                          هافراوانی جدایه2× میانگین شدت بیماری)%(  1* 
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                             Comarosa               Parus 

 یفرنگ دو رقم توت ةروی میو B. cinereaچ قار B2 ةزایی جدای بیماری ة. نشان5شکل 
Figure 1. Pathogenicity symptoms of B2 isolate of B. cinerea on the fruit of two varieties of strawberry  

 

 
              Comorsa     Parus                      Gilasi 

 زنیسه روز پس از مایه B. cinereaقارچ  B34جدایة  برابردر  یفرنگ توت یها . واکنش رقم6شکل 
Figure 2. Reaction of strawberry varieties against B34 isolate of B. cinerea three days after inoculation 

 

 
                    Comarosa                       Parus 

 زنیسه روز پس از مایه B. cinereaارچ ق B40در برابر جدایة  یفرنگ توت رقم دو . واکنش8شکل 
Figure 3. Reaction of two strawberry varieties against B40 isolate of B. cinerea three days after inoculation 

 

 B. cinereaهای قارچ جدایه زایی یماریشدت ب ةنتیج

تنوع  شده یآور گرد های نشان داد که در بین جدایه

زایی باالیی وجود داشته و ازنظر شدت بیماری زایی یماریب

 های (. این نتایج با گزارش8با هم تفاوت داشتند )جدول 

 همخوانی داشت دباغ و همکاران ، زادهمیلنا و سیلوا

(Milena and Silva, 2005, Zadehdabagh et al. 2010.)

 B40و ( 6)شکل  B34 های جدایه زایی یماریشدت ب

 ةزنی جدایمایه در نتیجةه است. نشان داده شد( 8)شکل

B34 زنی شدت مایه، سه روز پس از یفرنگ توت ةروی میو

روی رقم  1 ةروی رقم پاروس، نمر 1 ةزایی با نمربیماری

روی رقم گیالسی به وجود آمد. اما با  3 ةکاماروسا و نمر

زنی شدت مایهسه روز پس از  B40 ةزنی جدایمایه

روی رقم  3 ةرقم پاروس، نمر روی 0 ةزایی با نمربیماری

 ةروی رقم گیالسی به وجود آمد. نمر 57 ةکاماروسا و نمر

است که با تشکیل  زایی زیاد یماریبه معنی شدت ب 57

قابل  8سختینه و پوسیدگی کامل همراه است و در شکل 

 زایی یماریمشاهده است. این نتایج نشان داد که شدت ب

مورد آزمایش  های دایهها متفاوت بوده و در بین ججدایه

های و جدایه زایی یماریترین بضعیف B14و  B8های جدایه

B40  وB41 روی هر سه رقم  زایی یماریشدیدترین ب

محاسبه شده است با ضرب  8داشتند. چنانچه در جدول 

-کردن اعداد میانگین شدت بیماری در اعداد فراوانی جدایه

دة میزان دهن مقدار عددی به دست آمد که نشان ،ها

ستون  8ها است )جدول  ها یا سازگاری آن حساسیت رقم

ها در  میزان حساسیت رقم ةمقایساین اعداد برای آخر(. 

د رقم گیالسی ندهن مینشا آیند وبه کار می هابرابر جدایه

عنوان رقم  ( به8161با گرفتن باالترین مقدار عددی )

قم مقاوم ( ر113ترین عدد )حساس و رقم پاروس با پایین

 است. 

 

 قارچ بیمارگر شناختی ریختشناسایی 

ها  آننشان داد که  ها جدایه شناختی ریختشناسایی 

با قارچ عامل کپک  شناختی ریخت خصوصیات ازنظر

قارچ متعلق به  ها آن همةخاکستری تطابق داشتند و 

Botrytis cinerea (. الگوی 1و  1 هایبودند )شکل

درجة  67در دمای  PDAها روی محیط رشدی جدایه
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زیر نور معمولی که در شرایط استاندارد رشد  سلسیوس

فشرده،  صورت بهها متفاوت بود. پرگنه ،کرده بودند

های حلقه صورت بهیا  یشعاعای، زگیلی، پنبه

سفید، سفید کثیف،  آغازها در متحدالمرکز بودند. پرگنه

 صورت بهسفید خاکستری یا شفاف بودند اما خیلی زود 

 ای تیره، سبزخاکستری روشن، خاکستری تیره تا قهوه

ها در تشتک بیدی، خاکی یا به رنگ موش شدند. جدایه

روز در دمای  هفتبه مدت   PDAپتری حاوی محیط

زیر نور معمولی رشد داده  یوسسلس ةدرج 66تا  67

 بیشترها شدند و کنیدیوم تولید کردند. اسپورزایی جدایه

 یها قسمترگنه و گاهی در قدیمی پ یها قسمتاز 

 ها یدیومکنها، شد. در برخی جدایهپرگنه آغاز  ةحاشی

های متحدالمرکز تولید شدند. میانگین ابعاد روی حلقه

میکرومتر، ضخامت کنیدیوفورها  0×1/3 ها یدیومکن

میکرومتر  5631میکرومتر و طول کنیدیوفورها  0/61

کشت به در سطح محیط  طورمعمول به ها یدیومکنبود. 

ها روی ها در بعضی جدایهشدند. سختینهفراوانی تولید 

تشتک پتری و  ةهای متحدالمرکز یا در امتداد لبحلقه

نامنظم و پراکنده تولید شدند. میانگین اندازة  طور به

ها به رنگ سیاه، بود. سختینه متر یلیم 1×0ها سختینه

 ذشتباگسفید و  آغازسیاه براق و سبز تیره بودند. در 

شکل و اندازه متغیر بودند  ازنظرشدند و زمان تیره 

ها نشان جدایه شناختی ریختشناسایی  ة(. نتیج1)شکل 

 شناختی ریختبرخی خصوصیات  ازنظر ها آنداد که 

. بودند Botrytis cinereaقارچ متنوّع بوده و متعلق به 

و  یخزائل، میرزایی و همکاران یها گزارشاین نتایج با 

 ,Mirzaei et al. 2008) داشت همخوانی همکاران

Khazaeli et al. 2010).  
 

 
 . PDAروی محیط  B. cinereaقارچ  ة. الگوهای مختلف رشد پرگنه در سه جدای1شکل 

a) ؛ متحدالمرکز هایپرگنه با حلقهb) ؛ای شکلپنبه ةپرگن c) تیره فشرده و خاکستری ةپرگن. 
Figure 4. Different patterns of colony growth in three isolates of B. cinerea on the PDA medium. 

a) colony with concentric circles; b) Cottony shape colony; c) Compact and dark gray colony 

 

 
 (.57تا  1ات نمر ،8)جدول  روز هفتپس از  PDAروی محیط  B. cinereaقارچ  ةنمایند ة. تشکیل سختینه در هفت جدای1شکل 

A) ؛های متحدالمرکزهای فراوان در حلقهسختینه  B) ؛سختینه به تعداد کم در یک حلقة مرکزی C) های متحدالمرکز در ها در حلقهسختینه
کنده در های متفاوت و پراها با اندازهسختینه (E ؛های فراوان، درشت و نامنظم در همة سطح تشتک پتریسختینه (D ؛های تشتک پتریحاشیه

 ها به تعداد کم و نامنظم در تشتک پتریسختینه (G ؛شفاف و نامنظم اغلبها سختینه (F ؛تشتک پتری
Figure 5. Sclerotium formation in seven representative isolates of B. cinerea on PDA medium after 7 days  

(Table 3, grades 4 to 10). 
A) Sclerotia abundant in concentric circles ; B) Sclerotium in small numbers in a central circle; C) Sclerotia in concentric rings on the sidelines of 
petri dishes; D) Sclerotium abundant, coarse and irregularly throughout the entire petri dishes;  E) Sclerotia with different sizes and scattered in 

petri dishes; F) Sclerotia most transparent and irregular; G) Sclerotia on the number of low and irregular in petri dishes. 
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 شناسایی مولکولی قارچ بیمارگر

روی  B. cinerea های قارچشناسایی مولکولی جدایه

ی(  شناخت ریختخصوصیات  ازنظر) انتخابی ةجدای هفده

 ITS5و  ITS4و آغازگرهای  C729با استفاده از آغازگر 

های مورد آزمایش با استفاده از انجام شد. در جدایه

جفت  077اند ها بجدایه همة C729آغازگر اختصاصی 

بر گزارش ریگوتی و بنا (. 1کردند )شکل  افزایشبازی را 

جفت  077 ةتواند یک قطعمی C729همکاران آغازگر 

 افزایشاختصاص دارد،  B. cinerea ةبازی را که به گون

. این قارچ در محیط کشت (Rigotti et al. 2002) کند

 کند و موجب آلودگیساکارید تولید میترکیبات پلی

DNA مواد غذایی و  کمترین بنابراین باید از ،شودمی

 استفاده کرد DNAقارچ برای استخراج  ةکشت تاز

(Saghi-Younesi et al. 2014)ستفاده از آغازگرهای . ا

اختصاصی و به دست آوردن باند واضح و مشخص بسیار 

حساس است و دقت باالیی الزم دارد. در این پژوهش 

 همةواضح در  صورت بهجفت بازی  077یک باند 

شد. این نتیجه نشان  افزایشهای مورد آزمایش جدایه

 قارچهای مورد آزمایش متعلق به جدایه همةداد که 

B. cinerea  (. با استفاده از آغازگرهای 1بودند )شکل

ITS4  وITS5  آزمایش انجام شد،  جدایه مورد نهکه با

نمودار شد.  افزایش ها آن همةجفت بازی برای  817باند 

 همسانی نشان داد میزان آمده دست به (دندروگرام)

 

 افزار نرمای با استفاده از خوشه ةها به روش تجزییهاجد

MEGA5  ها ه و جدایهاشتدرصد د 37ضریب همبستگی

 5(. گروه 0گروه تقسیم کرد )شکل  1توان به را می

 ةشامل جدای 6؛ گروه B9و  B3, B40 ةسه جدایشامل 

B12 ةشامل جدای 8؛ گروه B29 ةشامل جدای 1؛ گروه 

B27  ةشامل جدای 1و گروه B14  ةاز منطق 5شد. گروه 

جغرافیایی  ازنظرکه  اند شده  یآور گردجویبار و بهنمیر 

متفاوت  زایی یماریبنزدیک به هم بودند اما شدت 

 زایی یماریببا شدت  B40 ةجدای که یطور بهداشتند. 

با شدت  B9ضعیف و  زایی یماریببا شدت  B3باال، 

 1و  1، 8، 6 یها گروهمتوسط بودند.  زایی یماریب

جغرافیایی به  ازنظریک نماینده داشتند و  هرکدام

هایی مناطق مختلف استان مازندران مرتبط بودند. جدایه

بهنمیر  ةباال داشتند اغلب از منطق زایی یماریبکه شدت 

کشت  و بیشترین سطح زیر اند شده  یگردآورو جویبار 

 نموداراستان نیز در این منطقه است. در  یفرنگ توت

مختلف  یها گروههای این منطقه در آمده، جدایهدستبه

تواند این باشد که اند. یکی از دالیل میقرار گرفته

برای  ITS5و  ITS4شود آغازگرهای احتمال داده می

 B. cinereaهای جدایه زایی یماریبشناسایی تنوع 

این مطلب در گزارش اوتخد و  به م نداشتند.کارایی الز

 میرزایی و همکاران نیز اشاره شده است ،ماتور

(Utkhede and Mathur 2002, Mirzaei et al. 2008). 

 
 .درصد1/5در ژل آگاروز  C729با استفاده از آغازگر  B. cinereaهای جدایه PCR. نقوش الکتروفورزی محصول 1شکل 

A) لی نشانگر وزن مولکو(SMO311) 
Figure 6. Electrophoretic pattern of B. cinerea isolates in PCR product with the use of C729 primer in agarose gel 1.5%. 

A) Molecular weight marker (SMO311) 
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همسایه و  ترین یکستفاده از الگوریتم نزدبندی با ابرای گروه یفرنگ عامل پوسیدگی توت B. cinerea ة. نمودار هفت جدایة نمایند0شکل 

 .نشان داده شده است 1 ها در جدولمربوط به جدایه ة؛ شمار(NCBI)شده در بانک جهانی ژن  های مرتبط ثبتمقایسه با دیگر توالی
Figure 7. Dendrogram of seven B. cinerea representative isolates agent of rot strawberry for grouping using nearest-neighbor 

algorithm and compared to other related sequences registered in Gene Bank (NCBI); Number of isolates are shown in Table 4 

 
 استفاده مورد های مرتبط در نمودار و نام جدایه B. cinerea ةنمایندی هادایهج شماره. 1جدول 

Table 4. Number of representative isolates of B. cinerea in dendrogram and related isolates name that is used. 

B. cinerea 7 6 5 4 3 2 1 

Isolates B14 B27 B29 B12 B9 B40 B3 

 

 -ایپرودیون کش قارچکنترلی اسانس رازیانه و  تأثیر

 کاربندازیم

یانه روی های مختلف اسانس رازبازدارندگی غلظت تأثیر

در  PDAدر محیط کشت  B. cinereaقارچ  ةجدای هفده

نشان داده شده است. نتایج نشان داد که هر  1جدول 

اسانس رازیانه اختالف  ةشدکاربرده بهسه غلظت 

داری با شاهد آلوده داشتند. با افزایش غلظت  معنی

 B. cinereaاسانس رازیانه، فعالیت ضد قارچی علیه 

میکرولیتر در لیتر به مراتب  5777ت افزایش یافت. غلظ

و  177بازدارندگی بیشتری نسبت به دو غلظت  تأثیر

 31) رارشد بیمارگر میکرولیتر در لیتر داشت و  017

درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد.  0/31تا ساعت( 

 31 از گذشت پسسطح محیط کشت در تشتک شاهد 

اما  شدل اشغا طور کامل بههای قارچ ساعت توسط جدایه

 گونه یچهکاربندازیم  -ایپرودیون کش قارچدر تیمار با 

کاربندازیم در  -ایپرودیون کش قارچرشد مشاهده نشد. 

های مختلف اسانس رازیانه در مهار قارچ مقایسه با غلظت

در شرایط  یفرنگ توتعامل کپک خاکستری میوة 

 (.3و شکل  1بود )جدول  مؤثرترآزمایشگاه 

ساعت اول  61انس رازیانه در اس µl/l177غلظت 

کرد. در  جلوگیری B. cinereaاز رشد قارچ  درصد3/33

درصد از  83و  1/07، 33به ترتیب  31و  06، 13ساعت 

رشد قارچ بازدارندگی داشت. این بازدارندگی در غلظت 

µl/l017  اسانس رازیانه در چهار روز پیاپی به ترتیب

 µl/l5777ت شد و در غلظ 3/11و  0/33، 1/31، 577

، 577، 577اسانس رازیانه در چهار روز پیاپی به ترتیب 

دهد شده است. این نتیجه نشان می 0/31و  577

 یکش قارچهای پایین اسانس رازیانه نیز خاصیت غلظت

دارند اما غلظت کشندگی مؤثر آن  B. cinereaروی قارچ 

µl/l5777  اسانس رازیانه است. بین تأثیر غلظت

µl/l5777 ایپرودیون کش قارچانس رازیانه با اس-

در سه  که یطور بهکاربندازیم تفاوت اندکی وجود دارد. 
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ساعت( هر دو ترکیب  06و  13، 61روز پیاپی )

اند. اما در روز کرده جلوگیریاز رشد قارچ  درصد577

اسانس رازیانه کاهش یافته است  یکش قارچچهارم اثر 

کاربندازیم در -نایپرودیو کش قارچ که یدرحال(. 0/31)

کرده  جلوگیریاز رشد قارچ  درصد577روز چهارم نیز 

 (.3و شکل  1است )جدول 
 

 کاربندازیم -کش ایپرودیون سه غلظت اسانس رازیانه و دو غلظت قارچدر  B. cinereaدرصد بازدارندگی از رشد قارچ . 1جدول 
Table 5. Inhibition percent of fungal growth of B. cinerea in three concentrations oil of anise and two concentrations of 

the fungicide Iprodione- Carbendazim 

Isolate 

Anise essence 
Fungicide* 500 µl/l** 750 µl/l 1000 µl/l 

Time (hour) 
24 48 72 96 24 48 72 96 Three time points 96 Four time points 

B3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
B4 100 100 59 23 100 100 100 63 100 100 100 
B5 100 100 84 80 100 100 100 100 100 92 100 
B8 100 84 63 30 100 100 81 43 100 100 100 
B9 100 69 35 0 100 100 100 100 100 100 100 
B12 88 50 13 0 100 100 79 53 100 90 100 
B14 100 79 52 0 100 100 79 33 100 78 100 
B16 100 100 73 28 100 100 100 73 100 58 100 
B18 100 83 67 22 100 100 80 50 100 100 100 
B20 100 73 52 0 100 100 88 58 100 92 100 
B27 100 100 100 60 100 100 100 72 100 100 100 
B29 100 100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 
B32 100 77 45 0 100 100 82 50 100 100 100 
B35 100 100 92 62 100 72 53 0 100 100 100 
B36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
B38 100 100 79 45 100 100 100 77 100 100 100 
B42 100 100 83 23 100 100 83 33 100 100 100 

Average 99.8 89 70.4 39 100 94.4 89.7 64.8 100 94.7 100 

 .گرم در لیتر میلی 6777و  5177در غلظت  کاربندازیم تجارتی -کش ایپرودیون * قارچ
 **µl/lمیکرولیتر در لیتر =. 

* Fungicide of commercial Iprodione- Carbendazim in two concentrations of the 1500 and 2000 ppm  
** µl/l = Microliter per liter 

 

 
 روی کاربندازیم  -ایپرودیون کش در هزار قارچ 1/5. میانگین درصد بازدارندگی سه غلظت اسانس رازیانه و غلظت 3شکل 

 B. cinereaهای قارچ جدایه
Figure 8. The mean inhibition percent of three concentrations oil of anise and the concentration of 1.5 per thousand of the 

fungicide Iprodione- Carbendazim on isolates of B. cinerea 

 

 
 B. cinereaهای قارچ روی جدایهدر چهار زمان مختلف . میانگین درصد بازدارندگی سه غلظت اسانس رازیانه 3شکل 

Figure 9. The mean inhibition percent of three concentrations oil of anise in four different times on isolates of B. cinerea 
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 بحث 

پس از برداشت در اغلب  های یماریبجهانی آسیب 

 یندر ب .شودمی برآورددرصد  87تا  57محصوالت بین 

قارچ و باکتری عامل  ةگون 61بیمارگر گیاهی،  های عامل

از برداشت محصوالت گیاهی هستند که  پساصلی فساد 

 B. cinerea گونة یژهو بهجنس بوتریتیس  ها آنبین  در

و گیاهان زینتی  ها یسبزها، بیمارگر اصلی میوه

 یفراوانتالش . (Kulakiotu et al. 2004) ای استگلخانه

قارچ  برابرحفاظت محصوالت کشاورزی در  منظور به

هنوز یکی از  حال ینباابوتریتیس انجام گرفته است. 

روی محصوالت کشاورزی  انبارزیبیمارگرهای اصلی 

در این . (Elad et al. 2007) پس از برداشت است یژهو به

های این قارچ در استان پژوهش مشخص شد جدایه

داری با  اختالف معنی زایی یماریبشدت  ازنظرمازندران 

باال در اولین  زایی یماریبهای با شدت هم داشتند. جدایه

های با ا جدایهاز آلودگی در مقایسه ب پسسه روز 

به سرعت بافت میوه را اشغال  آغازدر کمتر،  زایی یماریب

 ازآن پسکردند و آن را با کپک خاکستری پوشش دادند. 

زایی  های با بیماری نسبت پیشرفت بیماری برای جدایه

زایی کمتر، کاهش  های با بیماریباال در مقایسه با جدایه

کردن  (کلنیزهپرگنه )یافت. این پدیده به دلیل سرعت 

های میوه در طول سه روز اول است بافت همة

از  پسرسد که اولین سه روز به نظر می که یطور به

تواند یک مالک مناسب برای مقایسه و آلودگی می

باشد. در گزارش  B. cinereaهای قارچ جدایه یبند رتبه

 نیز به این پدیده اشاره شده است همکارانو  دباغزاده

(Zadehdabagh et al. 2010) .های با توجه به داده

و  زایی یماریبشود که بیشترین ثابت می 8جدول 

آلودگی شدید به ترتیب روی رقم گیالسی، کاماروسا و 

 (. 57پاروس ایجاد شده است )شکل 

 

 
 (8ها از جدول ندران )دادهاز استان ماز شده یگردآور B. cinereaهای تجارتی در برابر جدایه یفرنگ . واکنش سه رقم توت57شکل 

Figure 10. Reaction of three varieties of commercial strawberries against isolates of B. cinerea collected from 

Mazandaran province (data from Table 3) 

 

رقم کاماروسا به عنوان یک رقم  اکنونهمنظر به اینکه 

شود اما ن مازندران کشت میتجاری در بیشتر اراضی استا

 های قارچدر برابر جدایه یفرنگ ترین رقم توتمقاوم
B. cinerea  رقم پاروس بوده بنابراین با تحقیق روی

خصوصیات باغبانی و میزان تولید آن در مازندران و در 

تواند به عنوان صورت سازگاری با منطقه، رقم پاروس می

. در شودشنهاد رقم مناسب به جای رقم کاماروسا پی

ها مشخص شد که شناختی جدایه آزمایش شناسایی ریخت

بسیار متنوع بودند و اکثر  B. cinereaهای قارچ جدایه

های بعدی، به شکل متفاوت روی محیط جدایه در کشت

شدند. با توجه به این مطلب در جنس بوتریتیس در ظاهر 

ن تواو یکسان می همانند ساختار ظاهریهای با جدایه

گفت در شرایط رشدی مشخص تنوع وجود دارد. شناسایی 

شناختی به تنهایی  این قارچ با استفاده از خصوصیات ریخت

شرایط محیطی تحت تأثیر  با ، زیرانیست یناناطم قابل

بوده و  بر زمان شناختی ریختشناسایی  .دنگیرقرار می

رسد نظر میشرایطی تغییر کند. به درتواند می

 B. cinereaولکولی در تشخیص قارچ آغازگرهای م

جدید  یها روشسودمندتر هستند بنابراین استفاده از 

یک روش  عنوان بهنشانگرهای مولکولی یژه و بهشناسایی 
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در  .(Staats et al. 2005)مطمئن پیشنهاد شده است 

و آغازگرهای  C729این پژوهش از آغازگر اختصاصی 

ITS4  وITS5 و همچنین  برای تعیین تنوع ژنتیکی

در استان مازندران استفاده  B. cinereaساختار جمعیت 

توالی  وتحلیل تجزیهترسیمی از  نمودارشد. با توجه به 

مورد  ةنمایند ةهفت جدای B. cinereaهای جدایه

آزمایش در پنج گروه متفاوت قرار گرفتند. این مطلب 

های قارچ عامل بیماری دهد که در بین جدایهنشان می

در استان مازندران  یفرنگ توت ةخاکستری میوکپک 

تواند تنوع باالی ژنتیکی وجود دارد. یکی از دالیل آن می

طی سالیان  ها کش قارچکاربرد انواع  برابرقارچ در  واکنش

در  B. cinerea هایگذشته باشد. وجود تنوع در جدایه

، تولید یالگوی رشد زایی، یماریبخصوصیاتی مانند 

گزارش  یشگاهیآزمایرغیط آزمایشگاهی و آنزیم در شرا

  . (Elad et al. 2007) شده است

 های یماریهای گیاهی در کنترل باستفاده از اسانس

در  زیستیعنوان روشی  پس از برداشت میوه و سبزی به

روشی  اخیر مطرح شده است. این روش به عنوان یها سال

ن را توجه بسیاری از پژوهشگرا ،ایمن حال یندرعو  مؤثر

های گیاهی به خود جلب کرده است. استفاده از اسانس

سالمت و ایمنی محصول باعث  ینتأمتواند ضمن می

های قارچی کاهش ضایعات میوه شود. حساسیت گونه

های مختلف آن متفاوت بسته به نوع اسانس و غلظت

در این پژوهش ثابت شد که اسانس رازیانه و  .است

از رشد میسلیوم  یریجلوگهای مختلف آن در غلظت

(. پیغامی و همکاران 3اثر دارند )شکل  B. cinereaقارچ 

از اسانس گیاهان میخک هندی، رازیانه، زیرة سبز و 

نعناع فلفلی علیه کپک خاکستری سیب استفاده کردند 

و نتیجه گرفتند که اسانس رازیانه و میخک هندی 

در  B. cinereaها روی قارچ اسانس دیگرنسبت به 

 یتر قبول قابلآزمایشگاه خاصیت ضد قارچی  یطاشر

داشتند و در کاهش بیماری پوسیدگی خاکستری روی 

 Peighami-Ashnaei et) های سیب مؤثرتر بودندمیوه

al. 2007) .اسانس مشابه با استفاده از  های یشآزما

خراسانی و  ةدشتی، درمن ةشرقی، درمن ةگیاهان درمن

این ه است که نشان داده انجام شده و نتیجکوهی  ةدرمن

شرایط  های خاکزی درها از رشد برخی قارچاسانس

. (Farzaneh et al. 2006) کنندمی جلوگیریآزمایشگاه 

این پژوهش نشان داد که با باالبردن غلظت اسانس  نتایج

افزایش  B. cinereaفعالیت ضد قارچی آن علیه  ،رازیانه

مراتب اثر  میکرولیتر در لیتر به 5777یافت. غلظت 

 017و  177بازدارندگی بیشتری نسبت به دو غلظت 

 0/31را تا  رشد قارچمیزان  میکرولیتر در لیتر داشته و

درصد در مقایسه با شاهد در روز چهارم کاهش داد. سم 

کاربندازیم در مهار قارچ عامل بیماری کپک -ایپرودیون

نسبت به اسانس رازیانه در  یفرنگ توتخاکستری میوة 

بوده است. با توجه به فرهنگ  مؤثرترایط آزمایشگاه شر

، استفاده از اسانس رازیانه یفرنگ توت ةخوری میوتازه

در  یناناطم قابلتواند به عنوان یک روش مؤثر و می

به  B. cinereaقارچ  برابردر  یفرنگ توتهای حفظ میوه

کار گرفته شود. برای نیل به این هدف، شناسایی 

مؤثر موجود در اسانس رازیانه که  ترکیبات فعال و

داشته و  B. cinereaرا روی قارچ  یرتأثبتوانند بیشترین 

 د. شوقابلیت تولید تجاری داشته باشند، پیشنهاد می
 

 سپاسگزاری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  های یتحمااز 

این پروژه  اعتبار و اجرای ینتأمساری که در تصویب، 

 ییرضااکبر آقایان دکتر علی تالشاند و از هکردهمکاری 

مرکز تحقیقات  علمی یئت هو مهندس نجفی از اعضای 

 ، تشکر وکشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

 .گرددقدردانی می
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ABSTRACT 
The Botrytis cinerea is one of the most important agents of Strawberry fruit rot. In order to identify the 

pathogenicity potential of the isolates on fruits and the antifungal effect of Anise essence on this fungus, forty 

one isolates of B. cinerea was collected from different areas of Mazandaran province on strawberry showing 

symptoms of gray rot on fruits. Following the purification of the fungus, pathogenicity test was done on 

Comarosa, Parus and Gilasi varieties of strawberries. Morphological identification of isolates was done in 

regard to their vegetative characteristics. Molecular identification carried out using specific primer C729 and 

common primers ITS4 and ITS5. Inhibition rate of fungal growth was recorded by Anise oil and Iprodione- 

Carbendazim fungicide. The results based on morphological characteristics showed that all isolates belonge 

to Botrytis cinerea. Identification of isolates using specific primer C729 showed that all of them had band of 

700 bp. Based on disease severity on three strawberry cultivars; isolates were graded into seven groups. The 

ITS region of ribosomal DNA of each group was amplified using ITS4 and ITS5 primers. After sequencing 

and alignment, the obtained sequences were compared with the existing sequences in Gene Bank. The results 

showed there is high genetic diversity among the isolates, so that and they classified into five groups with 

80% similarity. The result of in vitro evaluation of fungicide and Anise essence effect, showed that with 

increasing of Anise oil concentration, antifungal activity is also increasing against B. cinerea. Iprodione- 

Carnbendazim fungicide could inhibit the growth of isolates on a culture medium.   
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