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 چکیذٌ

ایي دٍ اعاًظ  تلفیكٍ ًیش   Fueniculum vulgareراسیاًِ ٍ Zataria multiflora ّای آٍیؾي ؽیزاسیاثز ضذ لارچی اعاًظ 

لزار  ارسیاتیهَرد هختلف تا رٍػ پتزی پلیت هؼکَط حجن  پٌجدر  Alternaria alternataتز لارچ  ّای هختلفدر ًغثت

یاتی تز هیشاى ؽاخـ ضذلارچی ّای ارسدار عِ فاکتَر حجن، ًغثت تلفیك ٍ ّفتًِتایج حافلِ تیاًگز تاثیز هؼٌی .گزفت

در تلفیك دٍ اعاًظ آٍیؾي ؽیزاسی ٍ . داؽتآٍیؾي ؽیزاسی در همایغِ تا راسیاًِ حذالل حجن تاسدارًذگی کوتزی تَد. 

ًذ. در ایي تَد 60: 40ٍ  40: 60 ءّای آٍیؾي تِ راسیاًًِغثت ّای تلفیمی تیي دٍ اعاًظ ؽاهلتزیي ًغثت، هغلَبراسیاًِ

ًظز کوتزیي حجن اس تلکِ  ،ؽذ ُهؾاّذّای دٍم، عَم ٍ چْارم ّفتِدر تاالیی اثزات عیٌزصیغتی دٍ ًغثت ًِ تٌْا 

اى ّا ًیش ایي دٍ ًغثت تلفیمی را تِ ػٌَآًالیش آهاری دادُ .(MIV = 10) افل ؽذححذ لاتل لثَلی ًیش  (MIV)تاسدارًذگی 

تِ کار رفتِ دارای  ّایتواهی ًغثتهؼٌی داری پٌج درفذ ؽٌاعایی ًوَد.ّا در عغح هَثزتزیي ٍ تا دٍاهتزیي تلفیك

 ایغتایی تَدًذ.خافیت لارچ

 Alternaria alternata، اثزات عیٌزصیغتی، : اعاًظکلیذی کلمات     

 

  مقذمٍ .1

تاؽٌذ کِ رٍی گغتزُ ٍعیؼی اس اس ػَاهل تیواریشای هْن در جْاى هی Alternariaّای هختلف لارچ گًَِ 

راعتای  درّای اخیز ؽًَذ. در عالسیادی در آًْا هیهحقَالت کؾاٍرسی رؽذ ًوَدُ ٍ هَجة تزٍس خغارت 

کِ در  اًجام ؽذُ اعت گغتزدُ ای در ایزاى ٍ جْاى  ّا تحمیماتاعتفادُ عوَم تزای هذیزیت تیواری کاّؼ

ّای گیاّی ٍ ػقارُ ّاّا اؽارُ ًوَد. اعاًظّویي راعتا هی تَاى تِ اعتفادُ اس تزکیثات گیاّی ٍ اعاًظ

پضٍّؾگزاى سیادی  .]3[ تاؽٌذّای سیغتی هتفاٍت، اس جولِ خَاؿ ضذ هیکزٍتی هیتا فؼالیتدارای تزکیثاتی 

. عَکاتا ٍ اًذّای گیاّی پزداختِّا ٍ ػقارُتِ هغالؼِ اثزات ضذ تاکتزیایی، ضذ لارچی ٍ حؾزُ کؾی اعاًظ

-ّا تز رٍی لارچآى ّای هیخک ٍ دارچیي ٍ ّوچٌیي اثزات تلفیمیپظ اس تزرعی اثزات اعاًظ ]5[ ّوکاراى

   R.stolonifer ،Aspergillus niger ،A.alternata ،gloeoporioides  ّای ػاهل پَعیذگی اًگَر

Colletotrichum ،Lasiodiplodia theobromae ٍ Phomopsis viticol  ایي ًتیجِ رعیذًذ کِ ایي اعاًظت ِ-

یي اثز تاسدارًذگی کارتزد تلفیك ٍ هخلَط ایي دٍ ّا تز ّن اثزات عیٌزصیغتی دارًذ ٍ تٌاتزاّا در تزخی ًغثت

 .]5[تاؽذّز یک تِ تٌْایی هی ّا خیلی تیؾتز اس اعتفادُاعاًظ تز رٍی آى لارچ
 

 َامًاد ي ريش .2

 پشؽکی ؽٌاعی گزٍُ گیاُگَجِ فزًگی اس کلکغیَى لارچاسی ؽذُ اس هیَُ آلَدُ جذاع A. alternataای اس لارچ جذایِ
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ّای هزتَعِ در آسهایؾگاُ گزٍُ گیاّپشؽکی داًؾکذُ کؾاٍرسی داًؾگاُ سًجاى ٍ آسهایؼ سًجاى دریافت گزدیذ.داًؾگاُ 

-تذٍر راسیاًِ اس هشرػِ ٍ پیکزُ رٍیؾی آٍیؾي ؽیزاسی آسهایؾگاُ هزکش تحمیمات کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی لشٍیي اًجام ؽذ.

عثیؼی اعتاى لشٍیي تْیِ گزدیذ ٍ اعاًظ آًْا تِ رٍػ تمغیز تا آب ٍ ی گیاّاى دارٍیی هزکش تحمیمات کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ 

دیؼ هؼکَط تا اعتفادُ اس کاغذ فافی ٍاتوي تِ رٍػ پتزی عٌجیسیغتآسهَى  .تِ کوک دعتگاُ کلًَجز اعتخزاج گزدیذ

  اسی ٍ راسیاًِّای آٍیؾي ؽیزؽؼ ًغثت اس اعاًظ در هیکزٍلیتز( 40ٍ  20، 15، 10، 5در پٌج حجن هختلف ) 1ؽوارُ 

 (. 1)جذٍل . تِ ػثارت دیگز ؽؼ ًغثت هذکَر در ّز پٌج حجن هختلف، هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ اًجام گزفت

 
 َای آيیشه شیرازی ي رازیاوٍ جُت بررسی اثر قارچ کشی تلفیقی آوُاَای بٍ کار رفتٍ در تلفیق اساوسوسبت -1 جذيل

  
 اعاًظ ّا )تِ درفذ( ًغثت حجوی ّز اعاًظ در تلفیك ًام اعاًظ

 0 20 40 60 80 100 آٍیؾي ؽیزاسی

 100 80 60 40 20 0 راسیاًِ

 

ؽاخـ ضذ  تکزار تزای ّز تیوار اًجام گزفت.ّا تا چْار ّا اًجام ؽذ. تواهی آسهَىپظ اس ّفت رٍس ارسیاتی اثز اعاًظ

  تِ ؽزح سیز هحاعثِ ؽذ: (% AI)لارچی

AI =  ( [D c - D t] /D c) × 100 
دٍ فاکتَر ؽاهل کوتزیي ّوچٌیي  .]2[ اعت (cm)لغز کلًَی ؽاّذ   D cلغز کلًَی در تیوار هَرد ًظز ٍ  D tکِ در آى 

MIVتاسدارًذگی یا  حجن
FIVتاسدارًذگی کغزی یا  حجنٍ  1

ّز اعاًظ تِ تٌْایی  MIV :]1[ ًذتِ ؽزح سیز هحاعثِ ؽذ 2

فذ ؽذُ اعت. درٍ فمظ تزای آى اعاًظ خالـ، ػثارت اعت اس کوتزیي حجوی اس آى اعاًظ کِ هَجة تاسدارًذگی فذ

ٍ کوتزیي غلظت  ]4[ آسهَى گزدیذُ در چْار تکزاریکزٍلیتز تِ رٍػ پتزی دیؼ هؼکَط ه 40ٍ  20، 15، 10، 5همادیز 

یا  FIVؽاخـ تاسدارًذگی ّز اعاًظ در چْار همغغ سهاًی ؽاهل یک، دٍ، عِ ٍ چْار ّفتِ پظ اس تیوار ثثت گزدیذ. 

در فَرتیکِ همذار تاؽذ. حجن تاسدارًذگی کغزی، ؽاخقی اعت کِ هیشاى آى ًؾاى دٌّذُ ًَع اثزات هتماتل دٍ اعاًظ هی

یک ٍ تشرگتز اس یک تاؽذ تیاًگز اثزات عیٌزصیغتی،افشایؾی ٍ آًتاگًَیغتی تیي  ػذدی ایي ؽاخـ تتزتیة کَچکتز اس یک،

تاسدارًذگی یک اعاًظ در ّز حجن   MIVاتتذا همذار  (FIVindex)یا  FIV جْت هحاعثِ ؽاخـ  .]1[ ّا خَاّذ تَداعاًظ

هزتَط تِ ّز اعاًظ هغاتك  FIVعپظ  هحاعثِ ؽذ. 1ّایی تِ ؽزح  جذٍل خاؿ در حضَر اعاًظ دیگز در ًغثت

-راسیاًِ هی  دٌّذُ  اعاًظ آٍیؾي ؽیزاسی ٍتِ تزتیة ًؾاى A  ٍRّا هحاعثِ گزدیذ کِ در ایي فزهَل سیزّای فزهَل

 تاؽٌذ. 
 

    ( )   
      (                    )

     
 

 

    ( )   
      (                    )

     
 

تجشیِ ٍاریاًظ ٍ همایغِ  .]1[ ّای فَق تزای ّز اعاًظ تا ّن جوغ گزدیذًذ، حافل فزهَلFIVجْت تؼییي ؽاخـ 

کزاهز تز اعاط آسهَى فاکتَریل در -ٍ اعتاتیغتیکظ تا اعتفادُ اس آسهَى تَکی 16ّا در ًزم افشارّای هیٌی تة  هیاًگیي

 .جام گزفتلالة عزح کاهالً تقادفی اً

                                                 
1
 Minimum Inhibitory Volume 

2
 Fractional Inhibitory Volume 
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 وتایج ي بحث .3

 ّای ارسیاتی تز هیشاى ؽاخـ ضذلارچی تَددار عِ فاکتَر حجن، ًغثت تلفیك ٍ ّفتًِتایج حافلِ تیاًگز تاثیز هؼٌی

 (.2)جذٍل

 
 در کاربرد تلفیقی اساوس رازیاوٍ ي آيیشه   Alternaria alternataوتایج تجسیٍ ياریاوس درصذ شاخص ضذقارچی علیٍ  -2جذيل 

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات آزادیدرجه  منبع تغییرات

 00001/0 78/127 4487/3 2437/17 5 نسبت تلفیق
 00001/0 72/375 1405/10 5620/40 4 حجم کل

 00001/0 40/297 0265/8 0795/24 3 هفته
CV= %13.06 

تَد. ایي دٍ تیوار  درفذ 60آٍیؾي  – درفذ 40ٍ راسیاًِ  درفذ 40آٍیؾي  – درفذ 60ّا ؽاهل راسیاًِهغلَتتزیي ًغثت

ًیش   (MIV)ػالٍُ تز ایٌکِ در ّز عِ ّفتِ دٍم، عَم ٍ چْارم اثزات عیٌزصیغتی داؽتٌذ، اس ًظز کوتزیي حجن تاسدارًذگی 

تیي دٍ  ّز عِ ًَع اثز عیٌزصیغتی، آًتاگًَیغتی ٍ تجوؼی. (MIV = 10 µL)در ّز چْار ّفتِ حجن پاییٌی داؽتٌذ 

هؾاّذُ ؽذ. اها ًکتِ در ّفتِ ّای دٍم ٍ عَم ٍ چْارم ّای هختلف اختالط ؽیزاسی ٍ راسیاًِ در ًغثتاعاًظ آٍیؾي

ّا، اثز عیٌزصیغتی هؾاّذُ ًؾذ ٍ تٌْا یک اس  ًغثتجالة ایي تَد کِ یک ّفتِ پظ اس اختالط تیي دٍ اعاًظ در ّیچ

 .(3)جذٍل  داثزات آًتاگًَیغتی تیي دٍ اعاًظ هؾَْد تَ
  

 َای مختلف اساوس آيیشه شیرازی ي رازیاوٍ در چُار زمان مختلفبرای وسبت FIVشاخص ي  MIVمقادیر  -3جذيل 

 
 MIV FIV (Index) ًغثت تلفیك دٍ اعاًظ )درفذ(

ّفتِ 

 اٍل

ّفتِ  ّفتِ چْارم ّفتِ عَم ّفتِ دٍم

 اٍل

 ّفتِ چْارم ّفتِ عَم ّفتِ دٍم

 1 1 1 1 20 10 10 5 0راسیاًِ  100آٍیؾي 

 8/1 7/1 9/0 73/1 20 20 10 10 20راسیاًِ  80آٍیؾي 

 4/0 7/0 8/0 47/1 10 10 10 10 40راسیاًِ  60آٍیؾي 

 35/0 55/0 7/0 2/1 10 10 10 10 60راسیاًِ  40آٍیؾي 

 6/0 8/0 2/1 4/1 20 20 20 15 80راسیاًِ  20آٍیؾي 

 1 1 1 1 40 40 20 15 100راسیاًِ  0آٍیؾي 

 

 گیریوتیجٍ .4

در ایي تحمیك هؾخـ ؽذ کِ در کَتاُ هذت اثز عیٌزصیغتی تیي دٍ اعاًظ آٍیؾي ؽیزاسی ٍ راسیاًِ ٍجَد ًذارد 

ٍضَح لاتل هؾاّذُ تَد. ایي اهز ًؾاى هی دّذ کِ هی تَاى تلفیك ایي دٍ هذت ایي اثز تِحال آًکِ در عَالًی

ّای اًثاری ایجاد ؽذُ تَعظ لارچ تیواریارگاًیک اعاًظ را در ًغثتْای هٌاعة جْت افشایؼ کارآیی در هذیزیت 

 تِ کار تزد. آلتزًاریا
 

  قذرداوی .5

کوال ّاؽوی شٍیي ٍ تخقَؿ آلای هٌْذط رساسلتغ عثیؼی اعتاى ًگارًذگاى اس هزکش تحمیمات کؾاٍرسی ٍ هٌا

 عپاعگشاری را دارًذ.
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