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 چکیذه

 Nepeta)ی گزثِ اًؼٌبع  ،(Thymus carmanicus) کزهبًی آٍیطي ضبهل گًَِ گیبُ دارٍیی پٌجاسبًس  اثز ضذقبرچی

cataria) ،  ُتبثستبًِهزس(Satureja hortensis)دارچیي ،(Cinnamomum verum) هیخک ٍ (caryophillium aromaticus)  در

رٍش اختالط ثب هحیط کطت دٍ در ضزایط آسهبیطگبُ ِث سیت،  ػبهل کپک آثی Penicillium expansum جلَگیزی اس رضذ قبرچ

PDA ٍ  اختالط ثب هحیط کطت هبیغPDB  غلظت حذاقلٍ  کبهل یثبسدارًذگ غلظت حذاقل یثزرس ّوچٌیي گزدیذ.ارسیبثی 

اس در جلَگیزی  ثیطتزیي تبثیز را اسبًس هزسُ تبثستبًِ، آٍیطي کزهبًی ٍ دارچیيکِ ًطبى داد  ًتبیجی ًیش اًجبم ضذ. قبرچکط

ّبی ثِ تزتیت در حذاقل غلظت ًؼٌبع گزثِ ایٍ  هیخکهزسُ تبثستبًِ، آٍیطي کزهبًی، دارچیي، ّبی اسبًس ٍرضذ قبرچ دارًذ 

ّب کبرثزد تلفیقی اسبًسهیکزٍلیتز در لیتز ثبسدارًذگی کبهل اس رضذ قبرچ ًطبى دادًذ. اس طزفی  1200ٍ  600، 300، 300، 300

  .ّب ضذآى قبرچی ضذ ثبػث افشایص خبصیتدر ثزخی هَارد 

 .کپک آثی سیتّبی پس اس ثزداضت، ثیوبریّبی گیبّی، اسبًس :کلیذی کلمات

 مقذمه .1

 Botrytis  ، Aspergillus،Rhizopus ٍPenicilliumّبیّبی قبرچی جٌسگًَِّبی پس اس ثزداضـت ػوذتبً تَسط ثیوبری

ّب پیص اس پبضی هیَُسنسای ثؼذ اس ثزداضت سیت ّستٌذ. تزیي ػَاهل ثیوبریّبی قبرچی اس هْنثیوبریذ. ضًَایجبد هی 

ثِ صَرت  4ٍ یب ایوبسالیل 3اٍرتَفٌیل فٌبت ّب ثب سذین، ضستي هی2ٍَُ ثالفبصلِ پس اس ثزداضت ثب تیبثٌذاسٍل 1ثزداضت ثب ثٌَهیل

ّبی پس اس ثزداضت زل ثیوبریتزیي رٍش کٌتسًی کبرخبًجبت رایجثٌذی ٍ جؼجٍِ یب تیوبرّبی ٍاکسی در خطَط ثستِ  هحلَل

در ّبست. ّبی ثْذاضتی آىرٍیِ ٍ سیبى سبس ضَد، هصزف ثیٍلی هَضَػی کِ ثبػث ضذُ هصزف ایي سوَم هسئلِ. ]4[ ّستٌذ

ّبی ثبًَیِ ثزخی گیبّبى دارٍیی در جلَگیزی اس دّذ هتبثَلیتکِ ًطبى هی ُای آغبس گزدیذّبی اخیز تحقیقبت گستزدُسبل

تحقیقبت ًطبى دادُ است کِ گیبّبى هؼطز هتؼلق . ]1[ ّب هؤثز ثَدُ ٍ جبیگشیي هٌبسجی ثزای سوَم ضیویبیی ّستٌذرضذ قبرچ

قبرچی خبصیت ضذ . ]2[ اکسیذاًی ّستٌذهیکزٍثی ٍ آًتیٍ چتزیبى غٌی اس تزکیجبت ضذ ّبی ًؼٌبػیبى، کبسٌی ثِ خبًَادُ

ثزخی گیبّبى دارٍیی اسجولِ دارچیي، پًَِ کَّی، رسهبری، هزین گلی، هیخک، فلـفل، ریـحبى، آٍیـطي، هـزسُ، سیزُ، لیوـَ ٍ 

ٍ ثزرسی  دارٍییّبی هختلف گیبّبى تْیِ اسبًسّذف اس ایي تحقیق . ]3[ ًؼـٌبع در تحقـیقبت هتؼذدی گشارش ضذُ است
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کپک آثی سیت در ضزایط آسهبیطگبُ  در کبّص قبرچ ػبهل ثیوبری ّب ثِ تٌْبیی ٍ یب در تلفیق ثب یکذیگزقبرچی آى خبصیت ضذ

ًیک، جبت فزاّن آهذُ ٍ گبهی ثشرگ در جْت تَسؼِ کطبٍرسی ارگب. درًتیجِ ضزایط ثزای حذف سوَم ضیویبیی در هیَُثَد

 غذایی ثزداضتِ خَاّذ ضَد.استحصبل هحصَالت سبلن ٍ تأهیي اهٌیت ٍ سالهت 

 

 هامواد و روش .2

اس کلکسیَى گزٍُ کطبٍرسی پژٍّطکذُ گیبّبى ٍ هَاد اٍلیِ دارٍیی داًطگبُ  P. expansumقبرچ ػبهل کپک آثی سیت 

آٍیطي کزهبًی، هزسُ تبثستبًِ ٍ ًؼٌبع  رٍیطیّبی هَرد آسهبیص ضبهل پیکزُ هَاد گیبّی گًَِضْیذ ثْطتی دریبفت ضذ.

. ّوچٌیي تْیِ گزدیذآثبد ٍ ّوذاى ّبی صبلح آثبد ایالم، کطکبى خزمآٍری ضذُ ثِ تزتیت اس هشارع ٍ رٍیطگبُای، جوغ گزثِ

سبًس ّب ثَسیلِ آسیبة خزد ضذُ ٍ سپس اّز یک اس ًوًَِخزیذاری گزدیذ.  اس ضزکت ثبریج اسبًسدارچیي ٍ هیخک اسبًس 

ّبی استخزاج اثز ضذ قبرچی اسبًسستخزاج گزدیذ. اسبػت  3ّب ثِ رٍش تقطیز ثب آة ٍ ثِ کوک دستگبُ کلًَجز ثِ هذت آى

زرسی ضذ. ثِ ث PDA  ٍPDB ثِ رٍش اختالط اسبًس ثب هحیط کطت P. expansum ) ضذُ رٍی قبرچ ػبهل کپک آثی سیت )

 05/0) 80درصذ(، اهَلسیَى تْیِ ضذ. ّوچٌیي هحلَل تَئیي 05/0) 80تَئیي ّبی هَرد ًظز در هحلَل ایي هٌظَر اس اسبًس

هیکزٍلیتز اسبًس در لیتز هحیط  1200ٍ  600، 300، 150، 75ّبی درصذ( ثِ ػٌَاى تیوبر ضبّذ در ًظز گزفتِ ضذ. غلظت

 ٍ در ٍسط ظزٍف پتزیضذُ % ثزداضتِ 2هذکَر رٍی هحیط آة آگبر  اس کطت جَاى قبرچقبرچی  سپس دیسککطت تْیِ ضذ. 

قزار دادُ ضذًذ. پس اس گذضت  سلسیَسدرجِ  25سًی در اًکَثبتَر در دهبی ّبی هبیِحبٍی هحیط کطت قزار دادُ ضذ. پتزی

تکزار در ًظز گزفتِ ضذ. درصذ ثبسدارًذگی  4در اًجبم ایي آسهبیص ثزای ّز تیوبر  گیزی ضذ.سبػت، رضذ رٍیطی قبرچ اًذاسُ 24

 هیبًگیي: C=Check، : درصذ ثبسدارًذگیIP= C-T/C (IP=Inhibitory percentage×  100ثب فزهَل ّب لف اسبًسّبی هختغلظت

تؼییي گزدیذ ٍ حذاقل غلظت  (ًظز هَرد تیوبر در قبرچ ّبلِ قطز هیبًگیي:  T=Treatment ،ضبّذ تیوبر در قبرچ ّبلِ قطز

 ثزرسی هٌظَر ثِ ضذ. ثجتّب ّب در جلَگیزی اس رضذ قبرچاسبًس Minimum Inhibitory Concentration))ثبسدارًذگی کبهل 

 کطت هحیط رٍی ثز ًگزدیذ هطبّذُ آًْب در قبرچی رضذ کِ تیوبرّبیی قبرچی دیسک اسبًس، ثَدى ایستبقبرچ یب کصقبرچ

PDA در هحیط کطت  .گزدیذ ثزرسی ّفتِ یک اس پس کطت هحیط رٍی ثز قبرچ رضذ ػذم یب رضذ ٍ ضذ ٍاکطتPDB غلظت-

ٍ ثِ  اسپَر قبرچ در هیلی لیتز هحیط کطت اضبفِ ضذ 104تْیِ ضذ.  ْبهیکزٍلیتز اسبًس 1200ٍ  600، 300، 150، 75ّبی 

 72ثِ هذت  سلسیَسدرجِ  25ّبی هبیِ سًی ضذُ در دهبی هیکزٍپلیتای ریختِ ضذ. خبًِ 96لیت درٍى چبّک ّبی هیکزٍپ

 70ّبی هیسلیَهی اس هحیط کطت جذا ضذُ ٍ در آٍى در دهبی  رٍس تَدُ 7پس اس  اًکَثبتَر قزار گزفتٌذ. -سبػت رٍی ضیکز

اسسِ اسبًس ثب غلظت ًْبیی تیوبر تزکیجی  10تبثیز .لیَم هحبسجِ ضذًْبیت ٍسى خطک هیسخطک ضذًذ. در درجِ سلسیَس

  .گزفتهَرد ثزرسی قزار PDBام در هحیط کطت پیپی 600

 و بحث نتایج .3

 هیکزٍلیتز در لیتز هحیط کطت 300ثب حذاقل غلظت ثبسدارًذگی کبهل ثزاثز  ، آٍیطي کزهبًی ٍ دارچیيهزسُ تبثستبًِاسبًس 

PDA (L/Lμ300(MIC=  ز ضذ قبرچی در هحیطًتبیج ثزرسی اث در دادًذ.ثیطتزیي فؼبلیت ضذ قبرچی را ًطبى PDB   ثْتزیي

در ثزخی هَارد ثبػث ًیش ّب کبرثزد تلفیقی اسبًس (.1)جذٍل  کٌتزل هزثَط ثِ هزسُ تبثستبًِ، آٍیطي کزهبًی ٍ هیخک ثَد

  (.2)جذٍل  ّب ضذافشایص خبصیت ضذ قبرچی آى
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های مختلف غلظت (MFC)و حذاقل غلظت قارچکشی  (MIC) ، حذاقل غلظت بازدارنذگی کامل (IP)درصذ بازدارنذگی  -1جذول 

های سه گونه گیاه دارویی در جلوگیری از رشذ قارچ عامل کپک آبی سیب در شرایط آزمایشگاه به روش مخلوط با محیط اسانس

 PDA  ٍPDBکطت
حذاقل غلظت قبرچکطی 

(MFC) 
 PDAرٍی هحیط 

حذاقل غلظت ثبسدارًذگی 

 (MIC) کبهل

 PDAرٍی هحیط 

درصذ ثبسدارًذگی 

 ّباسبًس

 PDBرٍی هحیط 

 ّبدرصذ ثبسدارًذگی اسبًس

 PDAرٍی هحیط 
 اسبًس غلظت )هیکزٍلیتز در لیتز(

  0 0 75 

Thymus carmanicus 
 آٍیطي کزهبًی

  25.3 63.5 150 
* * 70.4 100 300 

  100 100 600 
  100 100 1200 
  0 0 75 

Nepeta cataria 
 ًؼٌبع گزثِ ای

  0 45.2 150 
  34.5 78.5 300 
  57.6 88.3 600 
1200< * 100 100 1200 
  0 18.75 75 

Satureja khuseztanica 
 هزسُ تبثستبًِ

  46.3 65.2 150 
 * 87.6 100 300 
*  100 100 600 

  100 100 1200 
  0 0 75 

Cinnamomum verum 
 دارچیي

  0 58.1 150 
 * 23.1 100 300 
  82.1 100 600 
*  100 100 1200 

  0 23.4 75 

caryophillium 

aromaticus 
 هیخک

  27.8 78.5 150 
  53.2 97.1 300 
 * 100 100 600 
*  100 100 1200 

 

ّبی هختلف آى در هیشاى ثبسدارًذگی اس رضذ هیسلیَهی قبرچ ٍ خبصیت در ایي تحقیق ًطبى دادُ ضذ کِ ًَع اسبًس ٍ غلظت

دارد ّب ثستگی ّبی گیبّی ثِ اجشاء تطکیل دٌّذُ آىدارد. تفبٍت در فؼبلیت ضذ قبرچی اسبًسقبرچ کطی ًقص کلیذی ٍ هْن 

فؼبلیت ضذ قبرچی اسبًس هَجت ّب ثِ صَرت تطذیذکٌٌذگی ثب سبیز تزکیت یک تزکیت هوکي است ثِ تٌْبیی یب ثطَریکِ

 ضَد.
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 Penicillium expansumهای سه گونه گیاهی به روش میکروتیتر بر خـاصیت ضذ قارچی علیه قارچ اثر تلفیق اسـانس -2جذول 

 میکرولیتردر لیتر(  666)غلظت نهایی 
 هیکزٍلیتز 600ًَع فؼبلیت در  (3هیکزٍلیتز )200 (2هیکزٍلیتز )200 (1هیکزٍلیتز) 200 تیوبر

 قبرچ کطی آٍیطي کزهبًی آٍیطي کزهبًی آٍیطي کزهبًی 1

 قبرچ ایستبیی دارچیي آٍیطي کزهبًی آٍیطي کزهبًی 2

 قبرچ کطی هزسُ تبثستبًِ آٍیطي کزهبًی آٍیطي کزهبًی 3

 قبرچ ایستبیی دارچیي دارچیي آٍیطي کزهبًی 4

 قبرچ ایستبیی هزسُ تبثستبًِ دارچیي آٍیطي کزهبًی 5

 قبرچ کطی هزسُ تبثستبًِ هزسُ تبثستبًِ آٍیطي کزهبًی 6

 قبرچ ایستبیی هزسُ تبثستبًِ دارچیي دارچیي 7

 قبرچ کطی هزسُ تبثستبًِ هزسُ تبثستبًِ دارچیي 8

 قبرچ ایستبیی دارچیي دارچیي دارچیي 9

 قبرچ کطی هزسُ تبثستبًِ هزسُ تبثستبًِ تبثستبًِهزسُ 10

 

 نتیجه گیری  .4

 ثبضذ.هیثخص سیست اهیذّبی ارگبًیک ٍ سبسگبر ثب هحیط کصًتبیج ایي تحقیق در راستبی سبخت قبرچ
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