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 چکیذه

-گًَِ گیاّی ایداد تیواری هی 400فاص است وِ در تیص اس لارزی پلی Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Baryلارذ 

گًَِ گیاّی ضاهل  زْار ّگشاًی، دی اتیل اتزی، ولزٍفزهی ٍ اتاًَلی-ّای اىاثز ضذلارزی ؾػارًُوایذ. در ایي تحمیك 

 (Allium sativum)ٍ سیز (Peganum harmala)اسپٌذ، (Mentha pulegium)، پًَِ(Thymus kotschyanus)آٍیطي وَّی

حل  تا ؾػارُ ضذُ هخلَط PDAهحیط وطت  رٍیلارذ تزوطت ضزایط آسهایطگاّی تزرسی گزدیذ. در  لارذایي رضذ تز 

ًتایح . در سِ تىزار اًدام ضذ پی پی ام1000 ٍ 500، 250، 100)دی هتیل سَلفَوسیذ( در زْار غلػت  DMSOضذُ در 

 5داری تز رضذ هیسلیَهی تیوارگز دارًذ )سطح هؿٌی داری ووتز اس تیوارّا اثزات تاسدارًذگی هؿٌیتزخی ًطاى داد وِ 

تزیي ، تیصلارذپی پی ام پس اس زْار رٍس تا هواًؿت واهل اس رضذ  1000فاس ّگشاًی ؾػارُ گیاُ آٍیطي در غلػت  درغذ(.

تاالیی داضتٌذ.  ضذلارزیام اثز پییپ 1000در غلػت تاثیز تاسدارًذگی را داضت. ؾػارُ ولزٍفزهی ٍ ّگشاًی پًَِ ًیش 

 ّیر ًَؼ تاثیز تاسدارًذگی تز رضذ لارذ ًذارد.ّوسٌیي هطخع ضذ وِ گیاُ سیز 

 .Sclerotinia sclerotiorum، ؾػارُ گیاّی، اثز ضذلارزی: کلیذی کلمات     

 
 

  مقذمه .1

Sclerotinia sclerotiorum ّای تادٍام، لیذ اسىلزٍتَساد تا داهٌِ هیشتاًی تسیار ٍسیؽ است وِ تا تلارزی خان

 استفادُ اسّای ضیویایی هی تاضٌذ. ّای رایح وٌتزل ایي تیواری رٍش. رٍش]1[ هاًذسالیاى طَالًی در خان تالی هی

 گیاّی ّای تیواری وٌتزل تزای ضذُ پیطٌْاد ّای رٍش تزیي ٍ ارساًتزیي هؿوَلاس  یىی ؾٌَاى تِ ضیویایی ّای لارزىص

ِ وطاٍرسی، گزایص غرٍیِ سوَم ضیویایی در ؾز تِ دلیل تزٍس تزخی هطىالت ًاضی اس هػزف تی اهزٍسُ .]6[ تاضذ هی

ر ایي تیي، گیاّاى دارٍیی د. ]2[ ّا ایداد ضذُ است سیادی تِ استفادُ اس پتاًسیل تالمَُ هَاد تیَلَصیىی در وٌتزل تیواری

ّای اخیز هطالؿات هتؿذدی در سال .]4[ اًذویثات فؿال سیستی هَرد تَخِ تَدُتِ ؾٌَاى یىی اس هْوتزیي هٌاتؽ تز ّوَارُ

 S. sclerotiorumخْت وٌتزل لارذ ایي هَاد  تا ّال سیستی ٍ خایگشیي ًوَدى لارزىصدر راتطِ تا استفادُ اس تزویثات فؿا

ای ًتایح گز در ضزایط آسهایطگاّی ٍ گلخاًِي تیواریگلی ؾلیِ الارزی اساًس هزینتِ ؾٌَاى هثال اثز ضذاًدام گزفتِ است. 

ی را ؾلیِ ایي ؾػارُ آتی پَست ٍ تزي درخت گیالس اسپاًیایی ًیش اثز ضذلارزی تاالی. ]5[تخطی داضتِ است رضایت

 Thymusّای گیاّاى آٍیطي وَّی )لارزی ؾػارُتا ّذف تزرسی فؿالیت ضذلؿِ حاضز هطا. ]3[ استتیوارگز ًطاى دادُ

kotschyanus)( اسپٌذ ،Peganum harmala( ًَِپ ،)Mentha pulegium( سیز ٍ )Allium sativum) تز لارذS. 

sclerotiorum  ضذاًدام. 
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  هاواد و روشم .2

ولشا خذا ضذُ تَد، استفادُ ایی تاال وِ اس گیاُ ستا لذرت تیواری S. sclerotiorumلارذ  خذایِ یه اس در ایي هطالؿِ

گیاّاى هَرد هطالؿِ  .ضذپشضىی داًطگاُ سًداى دریافت ضٌاسی گزٍُ گیاُّای آسهایطگاُ لارذاس ولىسیَى لارذ گزدیذ وِ

 ضذًذ ٍآٍری سًداى خوؽ استاىٍ در هزحلِ گیاُ واهل اس رٍیطگاُ طثیؿی آًْا در  1390ّای خزداد ٍ تیز سال طی هاُ

 sequential)هتَالی  گیزی. ؾػارُآًْا تِ ٍسیلِ آسیاب خزد ضذّای َّایی ضاهل سالِ، تزي ٍ گل  تواهی لسوت

extraction) رٍش تِ لطثی تِ غیزلطثی اس لطثیت تزتیة تِ اتاًَل ٍ ولزٍفزم اتز، اتیل دی ّگشاى،-اى حالل تا زْار 

 ٍ ریختِ ضذ دواًتَر لیف داخل گیاُ خطه آسیاب ضذُ اس گزم 100 وِ حذٍد غَرت تذیي گزفت. اًدام پزوَالسیَى

تذست آهذُ   ِ تِ غَرت یه رٍس در هیاى ؾػارُضذ، سپس سِ هزتث اضافِ آى تِ ّگشاى-حالل یؿٌی اِى تزیي لطثیغیز

تگاُ رٍتاری استفادُ داخل لیف تا استفادُ اس واغذ غافی استخزاج ٍ غاف ضذُ ٍ خْت حذف حالل ٍ تغلیع آى اس دس

ضَد.  تثخیز واهال آى اطزاف حالل تا گزفت لزار َّد سیز ساؾت 24 هذت تِ ٍ ضذُ خالی لیف داخل اس گیاُ گزدیذ. سپس

گیزی تا گزدیذ. تذیي هفَْم وِ ؾػارُ اضافِ آى تِ حالل دٍهیي ضذُ ٍ ریختِ لیف داخل هادُ گیاّی خاهذ حاغلِ، دٍتارُ

لطثی تِ حالل، تِ ًَتت اس غیز زْار ّز تزای فَق هزاحل ٍ گیاّی حاغل اس حالل اٍل اًدام گزفتهاًذ حالل دٍم اس پس

لطثی اًدام گزدیذ. تِ ایي تزتیة زْار ًَؼ ؾػارُ تطَر خذاگاًِ تزای ّز گیاُ حاغل ضذُ ٍ پس اس خطه ضذى واهل، 

 هحیط ؾػارُ تا اختالط رٍش اس استفادُ تا وارگزتی تز ؾػارُ هْاروٌٌذگی اثز داری ضذًذ. ارسیاتیدرٍى غزف درتستِ ًگِ

حل ضذُ ٍ سپس در  DMSOّز ؾػارُ اتتذا در  .ضذ اًدام پی پی ام 1000ٍ  500، 250، 100ّای غلػت در وطت

 لارذ پزگٌِ اس لزغی سپس گزدیذ. وطت استفادُ تٌْایی داخل هحیط تِ DMSO اس ضاّذ درهحیط وطت تِ وار رفت ٍ 

 25 دهای تا اًىَتاتَر داخل تِ ٍ لزار گزفت هحیط وطت حاٍی دیصپتزی ٍسط لسوت در هتزهیلی10 لطز تِ ًػز هَرد

 هحاسثِ درغذ تزای. ٍ ثثت گزدیذ گیزیاًذاسُ لارذ پزگٌِ لطز رٍس پس اس وطت، زْار. ضذ دادُ درخِ سلسیَس اًتمال

 دیصپتزی در لارذ پزگٌِ لطز C آى در وِ ضذ استفادُ I=[(C-T)/C]*100فزهَل  اس ّارٍیطی لارذ رضذ گی اسذتاسدارً

آسهَى تزای ّز  .تَد هزتَطِ تیوار در رٍیطی لارذ رضذ هْار درغذ I ٍ ؾػارُ حاٍی تیوار در لارذ پزگٌِ لطز T ٍ ضاّذ

ّا تا استفادُ اس آًالیش ضذًذ. ّوسٌیي همایسِ هیاًگیي SAS ver. 9.1افشار ّا در ًزمدادُتیوار در سِ تىزار اًدام ضذ ٍ 

 افشار هذوَر اًدام گزفت.آسهَى داًىي در ًزم

 

  نتایج و بحث. 3

ٍ  ولزٍفزهیفاس دی اتیل اتزی،  )فاس ّگشاًی، ؾػارُك ًطاى داد وِ تیي گیاّاى، فاسّای هختلف استخزاج یًتایح ایي تحم 

ّاى تذٍى در در همایسِ گیاٍخَد دارد.  یاس ًػز اثز تاسدارًذگی تز لارذ تفاٍت هؿٌی دار ّای هختلفاتاًَلی( ٍ ًیش غلػت

تیطتزیي اثز تاسدارًذگی را دارا تَد ٍ پس اس آى گیاُ  ،گیزی ٍ غلػت، گیاُ پًَِ در هدوَؼ تیوارّاًػز گزفتي فاس ؾػارُ

دار تَدًذ داری ووتز اس پٌح درغذ هؿٌیدر سطح هؿٌیگاًِ ّوسٌیي تواهی اثزات هتماتل دٍگاًِ ٍ سِآٍیطي لزار داضت. 

 (. 1)خذٍل 
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 Sclerotiniaگیری از چهار گونه گیاهی در چهار غلظت بر قارچ بوط به اثرات فازهای مختلف عصارهتجسیه واریانس مر -1جذول 

sclerotiorum 
 F P هدوَؼ هزتؿات آسادیدرخِ  هٌثؽ تغییزات

 < 0001/0 78/62 22/43 3 گیاُ 

 < 0001/0 29/48 24/33 3 ()حاللفاس ؾػارُ

 < 0220/0 11/3 14/2 3 غلػت

 < 0001/0 44/34 13/71 9 گیاُ * فاس ؾػارُ

 < 0001/0 85/5 09/12 9 گیاُ * غلػت

 < 0001/0 19/8 27/11 6 * غلػتفاس ؾػارُ

 < 0002/0 08/3 74/12 18 * غلػتؾػارُ* فاس گیاُ

 

تزیي اثز تاسدارًذگی هزتَط تِ تا غفز درغذ هتغیز تَد. تیص 100اس رضذ تیوارگز در تیوارّای هختلف اس درغذ تاسدارًذگی 

ایي واًؿت واهل اس رضذ لارذ  گزدیذ. م تَد وِ طی زْار رٍس هَخة هاپیپی 1000ی آٍیطي وَّی تا غلػت فاس ّگشاً

یوارّایی ام در یه گزٍُ آهاری لزار گزفتٌذ. در تیي تپیپی 1000شاًی پًَِ ّز دٍ در غلػت تیوار تا ؾػارُ ولزٍفزهی ٍ ّگ

درغذ  20/11دار داضتٌذ ووتزیي اثز هزتَط تِ ؾػارُ دی اتیل اتزی اسپٌذ تا درغذ تاسدارًذگی وِ تا ضاّذ اختالف هؿٌی

تیوارّا تخػَظ دار ًذاضتٌذ تلىِ تزخی مذار ًِ فمط تا ضاّذ اختالف هؿٌی(. درغذّای ووتز اس ایي ه1تَد )ضىل 

دار رضذ تیوارگز در همایسِ تا تیوارّای حاٍی ؾػارُ گیاُ سیز  تاثیز هثثت تز رضذ لارذ داضتِ ٍ هَخة افشایص هؿٌی

تَاى زٌیي تاضٌذ، هیگیزی، هَاد فزار هیتا تَخِ تِ ایٌىِ اغلة هَاد استخزاج ضذُ در فاس ّگشاًی ؾػارُضاّذ گزدیذًذ. 

 تاضٌذ.هَاد ضذلارزی ایي گیاُ هَادی فزار هی استذالل ًوَد وِ تیطتزیي

 

 
  Sclerotinia sclerotiorumعصاره های گیاهی علیه قارچ  *مقایسه میانگین و گروهبنذی تیمارهای موثر -1شکل 

 تیوارّای هَثز: تیوارّایی وِ تطَر هؿٌی داری هَخة تاسدارًذگی  اس رضذ تیوارگز گزدیذُ اًذ(.*: )

 تیوارّای تی اثز ٍ یا تیوارّایی وِ اثز افشایطی تز رضذ تیوارگز داضتِ اًذ در ایي ضىل لحاظ ًطذُ اًذ.ؿذاد سیاد تیوارّا، تِ ؾلت ت 

 

 گیرینتیجه .4

تزیي خاغیت هی تاضٌذ. تیص S. sclerotiorumگیاّاى آٍیطي ٍ پًَِ دارای پتاًسیل ضذلارزی تاالیی ؾلیِ لارذ 

 ضذهیىزٍتی ؾلیِ ایي تیوارگز اس فاس ّگشاًی ؾػارُ گیاُ آٍیطي ٍ ًیش فاسّای ّگشاًی ٍ ولزٍفزهی گیاُ پًَِ حاغل گزدیذ. 
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ّوسٌیي  هَرد تزرسی تیطتزی لزار گیزًذ.  ایي فاسّا ساسی آًْا السم استتٌاتزایي خْت خستدَی هَاد هَثزُ ٍ خالع

طح گیاُ ًیش تِ وار رًٍذ تا هیشاى وٌتزل ایي تیواری تَسط ایي تزویثات هَرد ارسیاتی لزار السم است تیوارّای هَفك در س

 گیزد.
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