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 چکیده
در ایران و دنیا هاي پروش این قارچ سالندر آن ها مهمترین بیماريسفید، اي قارچ خوراکی دکمهو تر هاي حباب خشک بیماري

 شیرازي، مرزه، ان آویشنگیاه اسانس 12تأثیر ، راي یافتن روش تولید این محصول بدون استفاده از مواد شیمیاییب. شوندوب میمحس
هاي عامل ه، رازیانه، لیموترش، پرتقال و ترخون در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچدرمن، پونهفلفلی، نعناع، هزیرعطري،  شمعدانی

رشد میسلیوم،  درصد50غلظت بازدارنده از . سنجیده شدند در شرایط آزمایشگاهیشک و تر و قارچ خوراکی هاي حباب خبیماري
آویشن شیرازي  اسانس نتایج نشان داد که. ها تعیین شدبراي این قارچ هر اسانسشاخص انتخابی بودن و حداقل غلظت بازدارنده 

هاي بهترین قدرت انتخابی بودن را در مقایسه با سایر اسانسوزا ارچ بیماريرشد میسیلیومی هر دو قاز بیشترین قدرت بازدارندگی 
هاي حباب خشک و تر قارچ بیماري براي مبارزه باموثري  روشتواند شیرازي میاسانس آویشناستفاده از  را دارد، بنابراینگیاهی دیگر 

 . سفید و تولید ارگانیک این محصول باشد ايخوراکی دکمه

  
  Agaricus ،Lecanicillium، Mycogoneخشک، تر، حبابحباببیماري، اسانس، ، آویشن :لیديواژگان ک

  
  مقدمه

ترین قارچ خوراکی تحت کشت در ، که مهم )Imbach J. E. Lange)( Agaricus  bisporus( سفید ايقارچ خوراکی دکمه
اسید فولیک، کلسیم، منگنز، منیزیوم،  ،A ،B1 ،B2 ،B3 ،B5، B6، D  ،E هايویتامین غنی ازایران و اکثر کشورهاي جهان است، 

هاي آزاد که ها را در برابر رادیکالسلول Eویتامین  ه کمکسلنیوم، آنتی اکسیدانی است که ب. استو سلنیوم  پتاسیم، روي، سدیم
واحدهاي  تعداد 1388 در سال زي بر طبق آمار وزارت جهاد کشاور ).Chang & Miles, 2004( داردزا هستند در امان نگه میسرطان

  مشغول سفید اي ها به تولید قارچ دکمهاکثر آن که ،تن 56425 سالیانه تولیدبا  ،واحد 270 خوراکی در ایران فعال پرورش قارچ
  .بیماري قارچی حباب خشک و تر هستند 2 صنعت پرورش قارچ خوراکی در ایران، هاي مراکز کشت وترین بیماريمهم. اندبوده

است، باعث   Lecanicillium   fungicola  var.  fungicola  (Preuss) Zare  & Gams آن قارچ عاملکه بیماري حباب خشک 
آبسوخته  حالتابتدا به ها لکهاین  .شود می، روي کالهک قارچ خوراکی متر سانتی 2تا  5/0به قطر  ،هاي کوچک یا حباب هالکهبروز 

در حالت پیشرفته بیماري با  .ندشواي روشن می اي مایل به خاکستري یا قهوه مرده به رنگ قهوه یبافتسپس تبدیل به  لیو هستند
متورم و غیر طبیعی  شود، که باعثقارچ خوراکی ظاهر می در سطح کالهک و ساقه هاییشکافها ها و حبابلکه خشک شدن بافت

  اعث کاهش کمیت، کیفیت، ارزش اقتصادي و بازارپسندي محصول بیماري ب .دنشو کنده شدن پوست ساقه می کالهک وشدن شکل 
 هسـتند، ها است که در مراحل ابتدایی سـفید و نـرم    هاي بافتی بدشکل روي کالهک بیماري حباب تر، تشکیل تودههاي نشانه . شودمی

ـ    سپس. ر برسدمت سانتی 15تا  10به ممکن است ها ارتفاع آن و آیند میاي در ضمن توسعه به رنگ قهوه لیو رنـگ زرد  هقطـرات مـایع ب
خـاص ایـن بیمـاري     نشانهوجود این قطرات . شود روي سطح بافت بویژه در شرایط مرطوب تشکیل می ،اي روشن کهربابی مایل به قهوه

 پوششی به  که خاكدر صورتیتوانند  می  هاي بیمارگراین قارچ  .است  Mycogone  perniciosa Magnusعامل بیماري قارچ  . است
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همراه با هاي آلوده موجود در محیط، از خاكها هاي آنخوبی سترون نشده باشد، همراه با آن وارد بستر قارچ خوراکی گردند و یا هاگ

یا به وسیله قطرات آب آبیاري پراکنده شوند و بستر قارچ خوراکی را آلوده سازند و به همین وسیله نیز به سایر جریان هوا پخش شوند، 
   ).1389تپه و پورجم، گلمحمدي(شوند میهاي پرورش و نقاط دوردست منتقل سالن

قارچ هستند  ي مختلف استفاده شده است، ولی از آنجا که هم بیمارگر و هم محصولها کش از قارچها راي مبارزه با این بیماريب
دیگـري  روش  .اسـت  بسیار مشکل ی تاثیر مهمی نداشته باشد یافتن سم مناسبی، که از بیمارگرها بازدارنده باشد، ولی روي قارچ خوراک

  در هـا  خسارت این بیمـاري با توجه به  ).Glamoclija et al.,2006(گیاهی است  هاياسانسمورد توجه قرار گیرد، کاربرد  تواند میکه 
هـا، از  مناسب براي مبارزه با این بیماريبراي یافتن ماده شیمیایی این پژوهش سفید در ایران  ايقارچ خوراکی دکمهپرورش هاي سالن
 . انجام گردیدکشور تولیدي در  یاسانس گیاه 12بین 

  
  هامواد و روش

 بردارينمونه - 1

  هـاي داراي  بازدیـد بـه عمـل آمـد و از بافـت     تهـران و البـرز،    هـاي در اسـتان اي سفید پرورش قارچ خوراکی دکمههاي الناز س
  .دشبرداري نمونهخشک هاي حباب تر و بیماريهاي نشانه

 هاي بیمارگرسازي قارچجداسازي و خالص -2

ثانیه ضدعفونی  45به مدت  / %)5هیپوکلریت سدیم % (10محلول وایتکس در ابتدا آوري شده هاي جمعنمونههاي بیمار بافت
کشت داده  )PDA(آگار /دکستروز/زمینیعصاره سیب محیط کشتسطحی شدند و پس از خشک کردن روي کاغذ صافی سترون، روي 

در محیط  هاي روییدهپرگنه قارچپس از رشد . روز نگهداري شدند 10به مدت  ،گراددرجه سانتی 22شدند و در انکوباتور در دماي 
 22روز در انکوباتور در دماي  10به مدت ،  PDAمحیط ها روي سازي گردیدند و پرگنه آنها به روش نوك ریسه خالصآنکشت، 
زمینه روشن  NiKonبا میکروسکوپ ها خصوصیات ریختی قارچ. تاریکی نگهداري شدند /ساعت  نور 12/12با تناوب گراد تیساندرجه 

 )1389تپه و پورجم، گلمحمدي(   L. fungicola var. fungicolaو  M. perniciosaهاي مطالعه و با توصیفات قارچکالیبره شده 
  .ها شناسایی شدندمقایسه و آن

  اي سفیدهاي بیمارگر و قارچ خوراکی دکمهزمون زیست سنجی دوازده اسانس گیاهی بر قارچآ -3           
  گیاهی هايتهیه اسانس -1- 3

، رازیانه، هدرمن ، شوید ، پونه ،  فلفلی نعناع ، سبز هزیر، عطري  شمعدانی ، مرزه ، شیرازيآویشن دوازده اسانس گیاهان 
  .تولیدي شرکت باریج اسانس، کاشان، خریداري گردید  ونترخو  لپرتقا ، تــرشولیم
  هارشد میسلیوم قارچ آزمایش تاثیر اسانس گیاهان دارویی بر - 2- 3

محیط،  ، به این ترتیب که پس از آماده نمودنشد نجاما PDAها با محیط کشت به روش مخلوط کردن اسانساین آزمایش 
در دماي  ، اتوکالودر دقیقه  20مدت بهگراد انتیدرجه س 120در دماي  ها رون کردن آنلیتري و ستمیلی 500هاي توزیع آن در ارلن

 قسمت در میلیون تا صفر  8000، از غلظت  160، به میزانی اضافه شد تا  ) Tween 20(  20ین یتو دراسانس  هرمحلول  ،درجه 50

)ppm ( به فاصله ،ppm 50 اسانس در هر هر غلظت سپس محیط کشت حاوي  . وجود آید از یکدیگر، براي هر اسانس در محیط به
 از کشتپس از منعقد شدن محیط،   .در نظر گرفته شدتشتک پتري   4تیمار براي هر . شد پخشپالستیکی پتري سترون هاي تشتک
  متر میلی 5به قطر هاي دیسک، A. bisporus   و    L. fungicola var. fungicola   ،  M.  perniciosaهاي روزه قارچ 10 خالص

 قرار  هاغلظت اسانسهر حاوي پتري هاي مرکز تشتک درصورت وارونه  هکن بریده و بپنبه سوراخدرحال رشد با چوب پرگنهاز حاشیه 
   2گاه نآ .ندروز در شرایط تاریکی نگهداري گردید 15مدت هب گرادانتیدرجه س 22در انکوباتور در دماي ها تشتکسپس  . شد داده

اعداد مربوطه  گیري شد و میانگیناندازه هااسانسهاي مختلف غلظتهاي حاوي ها در محیط کشتقارچروییده قطر عمود بر هم پرگنه 
 .فرمول استفاده گردیداین از ، هر غلظت هر اسانس براي محاسبه درصد بازدارندگی .براي هر قارچ محاسبه و ثبت شد
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درصـدهاي    (Probit)آنـالیز پروبیـت   بـا   )EC50( هـر قـارچ توسـط هـر اسـانس      رشد میسـلیوم درصد  50 بازدارنده ازغلظت 

  .محاسبه شد SPSSافزار نرم با اسانس هايهر قارچ با لگاریتم غلظت رشد میسلیوماز بازدارندگی 
 کمتـرین غلظتـی  ، یا  (Minimal Inhibitory Concentration=MIC)از رشد مجدد قارچ  هر اسانسه حداقل غلظت بازدارند

بـه محـیط کشـت    در هر غلظت اسـانس  قارچ پرگنه روییده هر انتقال حلقه  مجدد نبود، باقادر به رشد روییده بر آن که قارچ  از اسانس
PDA  شـاخص انتخـابی بـودن    .تعیـین گردیـد  د، وروي محـیط کشـت نبـ   مجـدد  اگر پس از انتقال، قارچ قادر بـه رشـد   فاقد اسانس و 

(Selectivity Index=SI)  از تقسیم هر اسانسEC50  هر قارچ بیمارگر به  برايهر اسانسEC50   قـارچ خـوراکی    بـراي همان اسـانس
  روي قـارچ بیمـارگر تاثیرگـذار بـوده و      گیاهی مورد نظر، بیشتر ه این است که اسانسکوچک بودن این شاخص نشان دهند. بدست آمد

 . گیردمی ا میزان کمتري جلوي رشد قارچ خوراکی ربه

  
  تعیین ماده موثره هر اسانس -4

  .ماده موثره هر اسانس با روش کروماتوگرافی گازي در آزمایشگاه شرکت باریج اسانس کاشان شناسایی شدند 
  

  و بحث نتایج
تهران و  هايهاي پرورش این قارچ در استاناي سفید در سالنهاي حباب خشک و تر قارچ خوراکی دکمههاي بیمارينشانه

    .ندالبرز کامالٌ مشهود بود
  ،  L. fungicola var. fungicola هايسنجی دوازده اسانس گیاهی بر قارچآزمون زیست  نتایج

  M. perniciosa  اي سفیدقارچ خوراکی دکمه و A. bisporus  اندآورده شده 1در جدول.  
  براي قارچ 14/118و  EC50   ،61/85با ازي و مرزه آویشن شیر هاياسانسجدول آشکار است این طور که از همان

 L.  fungicola  var.  fungicola    براي قارچ  61/104 و   31/86وM. perniciosa  در بازدارندگی رشد میسلیومیشتري توانایی ب 
، تريکمبیمارگر  هايوم قارچمیسلیاز رشد مجدد حداقل غلظت بازدارنده  اسانس 2چنین این هم .ها از خود نشان دادندقارچاین 

ها جلوگیري توانند از رشد مجدد پرگنه این بیمارگرهاي کمتري میدر غلظتدارا بودند، به این معنی که  هانسبت به سایر اسانس
هاي انساس ازبسیار کمتر ، 56/0، 55/0و  34/0، 38/0ترتیب هب شیرازي نیزمرزه و آویشن هاياسانس شاخص انتخابی بودن . نمایند
بیمارگر  هايروي میسلیوم قارچ خوراکی نسبت به میسلیوم قارچ هاآن بازدارندگی کمترو  تراختصاصی است، که نشان از تاثیردیگر 
  .است
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شاخص انتخابی و  (MIC)ه از رشد مجدد قارچ حداقل غلظت بازدارند ، (EC50) رشد میسلیومدرصد  50 بازدارنده ازغلظت   . 1جدول 

  Lecanicillium   fungicola   var. fungicola   ،Mycogone  perniciosaهاي دوازده اسانس گیاهان دارویی بر قارچ، (SI) ودنب
   .PDA به روش مخلوط کردن با محیط کشتسنجی از آزمون زیست  Agaricus  bisporus و 

  L.  fungicola  
var.  fungicola 

M.  perniciosa A. bisporus    

 EC50  اسانس
(PPM)  

MIC 
(PPM) 

SI  EC50 
(PPM)  

MIC 
(PPM) 

SI  EC50 
(PPM)  

MIC 
(PPM) 

61/85    شیرازي آویشن  100 55/0  31/86  125 56/0  71/152  250 
14/118     مرزه  200 38/0  61/104  250 34/0  97/303  400 

81/196  عطري  شمعدانی  300 55/1  33/295  650 33/2  36/128  250 
94/319 2 750 250   ه  زیر  750 55/2  15/122  250 

فلفلی    نعناع  25/402  750 22/1  35/519  1000 58/1  19/327  1000 
98/407     پونه  1250 56/0  59/439  900 61/0  89/716  1500 

40/408    شوید  2000 56/0  87/367  750 57/0  17/726  1000 
04/728 ه درمن  1500 54/1  33/668  1500 42/1  10/470  1000 

28/933     رازیانه  2000 81/0  36/994  2000 87/0  1139 2000 
84/0 3500 2346    ترش ولیم  1964 4500 70/0 2802 4500 

ل پرتقا  2646 6500 07/1  3465 5000 40/1 2467 5000 
83/0 5000 2894   ترخون  3394 4500 97/0  3476 5000 

  
و براي ) درصد 41/30(تیمولو  )درصد 15/46(کارواکرول براي اسانس آویشن شیرازي،  نتایج حاصل از آنالیز کروماتوگرافی گازي

کارواکرول و تیمول ترکیبات ترپنوئیدي فنله هستند که بیشترین فعالیت ضد  .را نشان داد) درصد 38(اسانس مرزه، کارواکرول 
 Venturini et al.,2002; Liu(هاي عاملی دیگر دارند با گروهها و ترپنوئیدهاي دیگر مانند ترپن میکروبی را نسبت به ترکیبات موثره

et al.,2002 ( .رسد نظر میبه  ،عالوه برکارواکرول، تیمول نیز وجود دارد که در اسانس مرزه مشاهده نشد شیرازي در اسانس آویشن
 2این اثر تشدیدکنندگی این  . باشدارواکرول ک برثر تشدیدکنندگی تیمول ادلیل ه ب شیرازيکه تاثیر بازدارندگی بیشتر اسانس آویشن
  ).Bullerman et al.,1977(ها قبال نیز گزارش شده است ماده در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ

.  دنشو غشاي سلولی میبیشتر و باعث آماس و نفوذپذیري  گذارنداثر می و تغییر کارایی آن هاقارچ ترکیبات فنلی، روي غشاء سلولی
افزایش .  رود ها از دست میو قطبیت غشا با افزایش انتقال یون هاها باعث افزایش خروج یون پتاسیم از سیتوپالسم سلول فنل

 شود و سرانجام منجر به مرگ سلول می ATPسلولی، کاهش سطح  pHنفوذپذیري غشاي سیتوپالسمی باعث از دست دادن شیب 
)Skocibusic et al.,2006(. هاي تجزیه کننده ترکیبات فنلی مانند الکاز و در مرحله رویشی خود آنزیمسفید  اي هقارچ خوراکی دکم

صورت غیر هها باز طریق فعالیت همین آنزیم) سلولزلیگنو سلولز و لیگنوهمی(دار کند و ترکیبات فنلمنگنز پراکسیداز را تولید می
 .)Cullen & Kersten,1996(رسند قارچ میاین مستقیم به تغذیه 
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