کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
)103-107( 1397  بهار و تابستان،1  شمارۀ،7 دورۀ
DOI: 10.22059/jbioc.2018.226807.184

فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی برهموم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت
*2

 و مهدی داوری1رباب اعزازی

. کرج، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دکترای بیماریشناسی گیاهی گروه گیاهپزشكی.1
. اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشیار بیماریشناسی گیاهی گروه گیاهپزشكی.2
)1396/10/16 : تاریخ پذیرش- 1395/11/15 :(تاریخ دریافت

چکیده
برهموم یكی از فرآوردههای جانبی با ارزش زنبورعسل میباشد که زنبورهای کارگر با جمعآوری صمغ گیاهان و مخلوط کردن
 برخی خواص بیولوژیكی از قبیل خواص. موممانند و معطر را تولید میکنند، مادهای چسبناک،آن با آنزیمهای خود
 فعالیـت کنتــرل کنندگی، در این پژوهش. ضدقارچی و آنتیاکسیدانی برای این ماده به اثبات رسیده است،ضدباکتریایی
،) (عامل کپک زرد پستهAspergillus flavus عصاره اتانولی برهموم روی چهار قارچ بیماریزای پس از برداشت گیاهی شامل
 (قارچهای عامل پوسیدگی میوه انگور) بررسیCladosporium cladosporioides وA. tubingensis ،Botrytis cinerea
 افزودهPDA  میكروگرم بر میلیلیتر به محیط کشت1000  و500 ،250 ،100 ،50  ابتدا عصاره اتانولی برهموم در غلظتهای.شد
 مایهزنی و میزان رشد آنها اندازهگیری و میزان، سپس دیسک میسلیومی جوان قارچی در مرکز محیط کشت حاوی عصاره.شد
 غلظتهای عصاره و همچنین برهمكنش بین، نتایج نشان داد که بین گونههای قارچی.درصد بازدارندگی عصاره تعیین شد
 میزان حساسیت متفاوتی، گونههای قارچی.) وجود داردP≤0.01( گونههای قارچی و غلظتهای مختلف آن تفاوت معنیداری
در مواجهه با غلظت مشخص از عصاره مزبور نشان دادند ولی بهطور کلی بیشترین درصد بازدارندگی در بیشترین غلظت مورد
 بیشترین درصد79/11%  و80/88%  بهترتیب باC. cladosporioides  وA. tubengensis  قارچهای.استفاده مشاهده شد
 با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت که.بازدارندگی از رشد را در غلظت هزار میكروگرم بر لیتر عصاره مزبور نشان دادند
 پتانسیل ضدقارچی دارد و میتوان پس از تحقیقات تكمیلی از آن برای کنترلزیستی،برهموم بهعنوان فرآوردهای طبیعی
.بیماریهای پس از برداشت قارچی بهره برد
. کنترل زیستی، قارچ های بیماریزای پس از برداشت، پوسیدگی میوه انگور، برهموم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Propolis, a sticky waxy and aromatic material is a valuable bee-product synethesized by worker bees from
plants and mixing it with their enzymes. Various biological properties e.g. antibacterial, antifungal and
antioxidant activity had been proven for this substance. In this study, the inhibitory activity of propolis
ethanolic extract was studied in vitro against four pathogenic fungi including Aspergillus flavus (causal
agent of pistachio yellow rot), Botrytis cinerea, A. tubingensis and Cladosporium cladosporioides (causal
agents of grape rot). First, the ethanolic extract of propolis was provided and then was added to PDA medium
in 50, 100, 250, 500 and 1000 µg/ml. Mycelial disks of fresh fungi cultures were placed in the center of
treated medium and the growth rate of fungi was measured to determine the inhibition percent. Results
showed that there are significantly different (P≤0.01) among the fungal species, concentrations and
interaction between fungal species and concentration. The sensitivity of fungal species was different in
contract to specified concentration of the extract, generally the highest inhibition was observed at the highest
used concentration. A. tubengensis and C. cladosporioides showed the highest growth inhibition with 80.88%
and 79.11% respectively. The results of this study showed propolis possesses high antifungal potential and it
may be used for biological control of plants fungal diseases after further researches.
Keywords: biological control, grape rot, postharvest pathogenic fungi, propolis.
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تازههای تحقیق

عصاره اتانولی برهموم اثرات ضدقارچی مناسبی
دارد .برهموم اثرات بازدارندگی معنیداری در
مقابل چهار قارچ بیماریزای پس از برداشت انگور
و پسته نشان داد.حساسیت گونههای مختلف
قارچی در مقابل عصاره برهموم متفاوت
بود.بیشترین اثر ضدقارچی برهموم روی عامل
پوسیدگی میوه انگور Aspergillus tubengensis
مشاهده گردید .برهموم قابلیت استفاده در کنترل
زیستی برخی بیماریهای قارچی پس از برداشت
را دارد (پس از تحقیقات تکمیلی).
مقدمه
برهموم یکی از فررووردههرای ارانبی برا ارزش زنبرور
عسل با منشا گیاهی میباشرد کره از گتشرته در ر
سررنتی کرراربرد وسرریعی دارد .زنبورهررای کررارگر بررا
امع ووری صمغ از اوانهها و سایر قسمتهای گیاهان
مختلف و مخلوط کردن ون با ونزیمهای خود ،مرادهای
چسبناک ،صمغمانند و عموما بره رنرس سربز زیترونی
تولیررد مرریکننررد ( )Burdock 1998کرره از ون برررای
مسدود کرردن شرکا هرای کنردو و مومیرایی کرردن
ااساد حشرات مرده در داخل کندو استفاده میکننرد.
برررهمرروم ابل ر بررهعنرروان سررد محرراف تی در مقابررل
میکروارگانیسمهای بیمارگر بهکار میرود و از ایرنرو از
ون بهعنوان سالح شیمیایی یاد مریشرود ( Falcão et
 .)al. 2010بنابراین یکی از مهمترین کاربردهای برالقوه
بره موم استفاده از ون برهعنروان ترکیر ضردمیکروبی
ایمررن علیرره میکروارگانیسررمهررای زیررانوور مرریباشررد.
باواود برخی مطالعات پیرامون خواص ضدقارچی بره-
موم علیه قارچهای زیانوور (اانوری و گیاهی) در دنیا،
این مطالعات در ایران بسیار محدود بوده و فقر چنرد
مررورد تحقیرر در رابطرره بررا خررواص ضرردباکتریایی و
ضدقارچی ون علیه قارچهای بیماریزای انسانی صرورت
گرفته است.
قارچ های عامل پوسریدگی و کپر زدگری پرس از
برداشت ،روی گستره وسیعی از محصوالت کشرراورزی

و مررواد بررتایی رشررد نمرروده و هررر سرراله ،بررهوی ر ه در
کشورهای در حال توسعه ،خسارات قابل تواهی را بره
تولیررد کننرردگان وارد مرریکننررد ( Bautista-Baños
 .)2014قرارچهرای متعلر بره ارنسهرای ،Botrytis
 Rhizopus ،Aspergillusو  Penicilliumاز مهررمترررین
بیمارگرهای محدود کننده ول عمر پرس از برداشرت
محصرروالت کشرراورزی مرری باشررند و در ایررن بررین،
گونررههررای مولررد زهرابررههررای خطرنرراک از اهمیررت
فرو العرادهای برخروردار هسرتند .قرارچ Aspergillus
 flavusروی بسیاری از محصوالت کشراورزی از املره
پسته و سایر خشکبارها و مواد بتایی رشد نمروده و برا
تولید سم سر انزای وفالتوکسین موا ولرودگی ونهرا
میشود A. tubingensis .بهعنوان یکری از گونرههرای
مولد اکراتوکسین ،حبههای انگور و کشمش را کلنیرزه
مررریکنرررد و پوسررریدگی کالدوسرررپوریومی ناشررری از
 Cladosporium cladosporioidesاز شرررایعتررررین
بیماریهای انگور در بعضی از منا محسوب میشود
( .)Briceño and Latorre 2008قررارچ Botrytis
 cinereaنیز عامل ایجاد کپ خاکسرتری در بسریاری
از میوه ها از امله سی  ،انگور ،گوارهفرنگری ،کیروی،
هلو و توت فرنگی محسوب میشود ( Romanazzi and
)Feliziani 2014
بهدلیل محدودیت هایی که امروزه برای اسرتفاده از
سموم شیمیایی بره ویر ه در مرورد محصروالت انبراری
اعمال شده است ،تحقیقات گسرتردهای اهرت یرافتن
روش اررایگزین و ایمررن برررای حفاوررت محصرروالت
کشاورزی در مقابل عوامل بیماریزا شروع شرده اسرت.
یکی از این روشهرا ،اسرتفاده از ترکیبرات بیعری برا
خاصیت ضدمیکروبی مانند کیتروزان ،گلوکوسرینوالت،
اسانسهای گیاهی و برهمروم مریباشرد ( Packer and
.)Luz 2007
در این پ وهش ،با عنایت به اهمیت پسرته و انگرور
(و کشمش) از ن ر صادرات برای کشور و خسارتهرای
کمّی و کیفی قارچهای بیمارگر به وی ه از ن ر ولرودگی
برره زهرابررههررای قررارچی ناش ری از  A. flavusو A.
 ،tubengensisتاثیر عصاره اتانولی بررهمروم در کنتررل
بیولوژی قارچهای  A. tubingensis ،B. cinereaو C.

کنترل بیولوژی
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 cladosporioidesکه مهمترین قرارچهرای بیمراریزای
پس از برداشت انگور در منطقره مشرگینشرهر اسرتان
اردبیل محسوب میشوند و همچنرین قرارچ A. flavus
عامل کپ زرد و مولد وفالتوکسین در پسرته بررسری
شد.
مواد و روشها
در ایرررن تحقیررر  ،قرررارچهرررای  B. cinereaو
 cladosporioidesکه در مطالعات قبلی نگارنردگان از
میوه های انگور در منطقره مشرگین شرهر اداسرازی و
شناسررایی شررده بودنررد ،مررورد اسررتفاده قرررار گرفتنررد
( .)Davari and Ezazi 2016ادایررهای از قررارچ A.
 tubingensisنیز که از انگورهای ولوده وذربایجانشرقی
اداسازی شده بود (اهدایی از کلکسیون قرارچشناسری
دانشگاه تبریز) ،برای این من ور انتخاب شد .همچنرین
قارچ  A. flavusاز وزمایشگاه کنترل بیولوژی دانشگاه
تهررران دریافررت شررد .بررهمن ررور عصررارهگیررری ،ابترردا
برهمومهای امع ووری شده از کندوهرای زنبرور عسرل
استان اردبیل به قطعات ریز خرد شده ،سپس سی گرم
از ون با یکصد میلیلیتر اتانول هشتاد درصد مخلروط و
بهمدت  48ساعت در دمای  25°Cروی شیکر انکوباتور
( 150دور در دقیقره) تکران داده شررد .پرس از تبخیررر
الکل ،با استفاده از دستگاه روتاری ،عصراره خرالب بره
دست ومد که ده درصد (وزن به حجم) اترانول هشرتاد
درصد به ون اضافه شده و تا زمان وزمونهای بیولوژی
در شیشه تیرهرنس در دمای  4°Cنگهداری شد .وزمون
تعیین حساسیت گونه های قرارچی نسربت بره عصراره
بره موم با افزودن مقادیر مناسبی از عصاره (برای تهیره
بل ت های  500 ،250 ،100 ،50و  1000میکروگررم
بر میلیلیترر) بره محری کشرت  PDAانجرام شرد (از
اتانول به عنوان حالل استفاده شد) .تشت هرای پترری
حاوی بل تهای مختلف عصاره برهموم با دیس هرای
میسلیومی از کشت اوان قارچهای بیمارگر ،مایرهزنری
شده و در دمای  25±1دراه سلسیوس تا زمرانی کره
پرگنه قارچ ،تشت پتری شاهد را پرر کنرد ،نگهرداری
شدند .میزان رشد قارچ بر اساس قطرر پرگنره بره رور
روزانه اندازه گیرری و درصرد بازدارنردگی بل رت هرای
C.
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مختلف عصاره برر اسراس فرمرول
)( ×100قطر پرگنه انردازهگیرری شرده در تیمرار =dt؛
قطر پرگنه اندازهگیری شرده در شراهد = )dcمحاسربه
شد .وزمایش در سه تکرار انجام شد و در تیمرار شراهد
از اتانول استفاده شد .تجزیه وماری دادهها با استفاده از
نرررمافررزار ومرراری ) SPSS (V 16و مقایسرره میررانگین
داده ها با استفاده از وزمون تروکی در سرط  %5انجرام
شد.
MGI = (dc-dt)/dc

نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل وماری نترایج برهدسرت ومرده از تراثیر
بیوکنترلی عصاره برهموم نشان داد کره از ن رر میرزان
بازدارندگی از رشد ،بین گونههای قارچی ،بل رتهرای
مختلررف ایررن عصرراره و همچنررین برررهمکنش بررین
گونرههرای قرارچی و بل ررتهرای مختلرف ون تفرراوت
معنی داری ( )P≤0.01واود دارد (ادول  .)1همچنین
مالح ه می شود که با افزایش بل رت عصراره ،درصرد
بازدارندگی از رشد قارچهای بیمارگر افزایش مرییابرد؛
مقایسه تاثیر این عصاره علیه قارچهرای مرورد بررسری
اخررتال ومرراری معنرریداری را در سررط احتمررال 99
درصررد وشررکار مرریسررازد .همچنررین برررهمکنش بررین
گونه های قرارچی و بل رتهرای مختلرف عصراره نیرز
تفاوت معنیداری نشان میدهد (اردول  )1و ایرن بره
معنای متفاوت بودن میزان حساسیت گونههای قارچی
در موااهه با بل ت مشخب از عصاره مزبور مریباشرد
(شکل .)1
نتایج حاصل از مقایسه میانگین بازدارندگی از رشد
چهار قارچ بیماریزای مورد بررسی توس بل رتهرای
مختلف عصاره اتانولی برهموم با استفاده از وزمون توکی
نشرران داد کرره قررارچهررای  A. tubengensisو C.
 cladosporioidesبررهترتیرر بررا  80/88%و 79/11%
بیشترین درصد بازدارندگی از رشد را در بل رت هرزار
میکروگرم بر میلیلیتر عصاره مزبور نشران مریدهنرد.
البته درصد بازدارندگی از رشد )68/88%( B. cinerea
و  )67/55%( A. flavusدر بیشینه بل ت مورد استفاده
این عصاره نیز قابل تواه است (شکل .)1
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ادول  -1تجزیه واریانس دادههای حاصل از بررسی قابلیت بیوکنترلی عصاره اتانولی برهموم بر قارچهای مورد بررسی.
Table 1. Analysis of variance of data resulted from assessment of biocontrol abilities of ethanolic extract
of propolis on the fungi.
Mean square

Df

source

**594.36
**7330.178
**150.583
4.296

3
4
12
40

fungi
concentration
concentration× fungi

** :معنیدار در سط احتمال ی

درصد.

treatment

Error

**: Significant in 1% level.

شکل  -1درصد بازدارندگی حاصل از کاربرد بل تهای مختلف عصاره اتانولی برهموم در الوگیری از رشد چهار قارچ بیماریزا بره
روش اختالط با محی کشت .PDA
حرو بیرمتشابه در هر ستونهای مشابه بیانگر اختال معنیدار بین تیمارها در  p ≤ 0.05میباشد.
Fig 1. The inhibition percent resulted from the application of different concentration of ethanolic extract of propolis
against four pathogenic fungi by mixing with PDA media.
Values followed by the different letter within the same column have not significant differences in P > 0.05.

مطالعات متعدد نشان دادهاند که برهموم برهمیرزان
زیادی خاصیت ضدباکتریایی ،ضدویروسی و ضدقارچی
دارد ( .)Kalogeropoulos et al. 2009تحقیقات زیادی
در رابطه با خاصیت ضدقارچی برهموم علیه قرارچهرای
بیمررراریزای انسرررانی از املررره Candida albicans
( )Haghdoost et al. 2016و قرارچهرای درماتوفیررت
صورت گرفته است .اثررات ضردقارچی برره مروم علیره
برخی قارچهای بیماریزای گیاهی ماننرد Penicillium
Alternaria ،)Yang et al. 2011( italicum
Botrytis
cinerea ،Fusarium
sp. ،alternata
( Aspergillus fumigatus ،)Curifuta et al. 2012در
کشورهای دیگر بره اثبرات رسریده اسرت ،امرا تراکنون

پ وهشی در خصوص اثرات بازدارندگی برهمروم ایرانری
روی قارچهای بیماریزای گیاهی صورت نگرفتره اسرت.
در تحقی حاضر ،برای اولین بار ،اثرات ضدقارچی ایرن
فروورده بیعی علیه چهار قارچ عامل بیمراری پرس از
برداشت محصوالت کشاورزی شرامل کپر زرد پسرته
(مولد وفالتوکسین) ،کپ خاکستری انگرور و بسریاری
از محصوالت بابی دیگر و عوامل پوسیدگی سیاه انگرور
و کشررمش بررسرری و اثبرات شررد .خررواص ضرردقارچی
بره موم به رور عمرده ناشری از ترکیبرات فالونو یردی
مواود در ون است ( .)Ozan et al. 2009از رفی نوع
حالل مورد استفاده اهت استخراج عصاره بررهمروم در
میزان خاصیت ضد میکروبی و ضرد قرارچی ون نقرش
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 استفاده از مواد با منشا بیعی.ااتناب ناپتیر میباشد
در کنترررل بیمرراریهررای گیرراهی بررهعنرروان روشرری
بیولوژی در چند سال اخیر مطرح گردیده و بهعنروان
 تواره بسریاری از،روشی مؤثر و در عرین حرال ایمرن
 این ترکیبرات نره.محققین را به خود ال کرده است
تنها فاقرد اثررات ارانبی بروده بلکره برهعلرت خرواص
 کیفیت و ول دوره انبارداری میروههرا،ونتیاکسیدانی
 نترایج حاصرل از ایرن تحقیر.را نیز افزایش میدهند
نشان میدهد که عصراره اترانولی بررهمروم از خاصریت
ضدقارچی خوبی برخوردار بوده و می تواند به حفاورت
 البته نیاز بره انجرام.از محصوالت کشاورزی کم کند
-مطالعررات تکمیلرری وزمایشررگاهی و میرردانی برررای برره
.کارگیری نتایج پ وهش واود دارد

کنترل بیولوژی

مهمری دارد و مطالعرات مختلرف نشران مریدهرد کره
 حررالل مناسرربی برررای ایررن من ررور مرریباشررد،اتررانول
.)Quiroga et al. 2006(
نتیجهگیری کلی
خسررارتهررای ناشرری از بیمرراریهررای قررارچی پررس از
 تولیررد،برداشررت برره لحررا کرراهش کیفیررت محصررول
زهرابههرای قرارچی خطرنراک بررای سرالمتی و عردم
 از مشرکالت،موفقیت در صادرات محصوالت کشاورزی
 برا.عمده پیش روی گیاهپزشکی در عصر حاضر اسرت
تواه به نیاز اهانی و تقاضا برای تامین بتای سالم برر
 کنترل این بیمراریهرا،اساس استانداردهای بهداشتی
با اسرتفاده از روش هرای ایمرن و بیرشریمیایی امرری
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