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  چکیده

- قارچ عملکردکاهش در محسوسی  تواند اثرمی) Mycogone perniciosa( مایکوگون زاي قارچی مانندشیوع عوامل بیماري     
 رندري داتائید که به طور رایج کاربرد تجامورد هاي کشکاهش در تعداد قارچ .اي داشته باشدهاي کشت شده مانند قارچ دکمه

 بر )Achilla millefolium(در این آزمایش اثر اسانس بومادران بنابراین،  .قارچ شده استتولید باعث ایجاد رقابت جدید در صنعت 
 2000، 1500، 1000، 500، 100( غلظت 5 تکرار و 3در قالب طرح فاکتوریل با زاي مایکوگون لیومی قارچ بیماريسیرشد م

هاي پایین تر اثر تحریک غلظت نتایج نشان داد که اسانس بومادران در .انجام گردیدPDA محیط کشت  روي )میکرولیتر در لیتر
یابد به طوري که در میکرولیتر بر لیتر با افزایش غلظت اثر بازدارندگی نیز افزایش می 500هاي باالتر از کنندگی و در غلظت

 .باشددرصد می 100ندگی میکرولیتر بر لیتر اثر بازدار 2000و  1500هاي غلظت

  
  مایکوگون ،ايقارچ دکمهاسانس، بومادران،  :هاي کلیديواژه

  
مقدمه

که با ارزش اقتصادي باال در  باشدحیوانی میترین منابع پروتئین غیراز مهم )Agaricus bisporus( ايقارچ خوراکی دکمه     
- می آفات قرار زا ولف رشدي خود در معرض بسیاري از عوامل بیماريقارچ خوراکی در مراحل مخت .سطح جهان انتشار یافته است

شود عنوان بیماري حباب تر شناخته می باشد که به طور معمول بهقارچی مهم، گونه مایکوگون میزاي یکی از عوامل بیماري. گیرد
اي آلوده شده با مایکوگون قارچ دکمه هاي باردهیاندام .گرددهاي کشت شده میهی در عملکرد قارچقابل توج به کاهش منجر و

در صورتی که میزان رطوبت نسبی باال بوده یا سطح  .شودهاي قارچی تشکیل میهایی به صورت تودهتومور نامنظم بوده و بزرگ و
حدودي از متعداد  ).8( شودشده مشاهده می هاي بیماراي رنگ نیز در سطح قارچقهوهمایع ریز دهی خیس شود قطرات اندام بار

موادي که هنوز هم مجاز به استفاده در کشت  بیشتر و ها باشندبراي استفاده در کشت قارچ ها وجود دارند که مورد تائیدکشقارچ
 به طور کامل در کنترل بیماري موفق نیستند شودها ایجاد میکشبیماري نسبت به قارچ هایی که دربه دلیل مقاومت قارچ هستند

- خاصیت ضد ها جلب شده که عالوه بررکیبات طبیعی گیاهی به نام اسانستوجه محققان به گروهی از ت اي اخیرساله در ). 6(
یکی از منابع بالقوه داراي هاي گیاهی اصوال اسانس .باشندمحیط زیست می و سالمت انسانکم خطر براي  مواد طبیعی و ،قارچی
تیره  از) Achillea millefolium( گیاه بومادران .باشندموثر می مفید و یاربراي این منظور بس میکروبی بوده وهاي ضدترکیب
و  سیاجنوب اروپا، شرق آ هاي مرطوب مرکز وچندساله که در زمین بومادران گیاهی است علفی و .باشدمی )Asteraceae( کاسنی
 گلها، متفاوت بوده و ،قلیمی محل رویشی گیاهرایط اارتفاع این گیاه بسته به ش .دهندمیفریقا، اجتماعات انبوهی را تشکیل شمال آ

  60تا  30اسانس آن حاوي  .تورم داردضد باکتریایی ون خاصیت ضداسانس آ هاي بومادران خاصیت دارویی وبرگ پیکره رویشی و
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 )2006( گالموکلیجا .)1( باشدلخ میت مواد و ، فالونوئیدترپنهاي سزکوییاین گیاه حاوي الکتون .است 1درصد پروکامازولن

بی داراي از رازیانه آاسانس روغنی حاصل . بات کردعلیه مایکوگون اث مریم گلی را بر قارچی مرزه و هاي ضدفعالیت
 همکاران رایجنر و .زا را نشان دادندقارچی برعلیه این عامل بیماريفعالیت ضدباشد که می  pinene -αو  Limoneneروغن

که اسانس آویشن،  دریافتند و دادند علیه مایکوگون مورد بررسی قراربر اسانس تعدادي از گیاهان را قارچیاثر ضد) 2010(
اثرات نیز ) 2009(و همکاران  تانویچ .کنندجلوگیري می زااین عامل بیماري رشد لیموگرس به طور اساسی از لیموترش وربینیا و

علیه عوامل قارچی مایکوگون، را بر رازیانه، انیسون و شمعدانی یم گلی،وس، پونه کوهی، مرقارچی گیاهان دارویی اسطوخودضد
ترین فعالیت ضدقارچی را علیه همه گیاه مورد بررسی، شمعدانی قوي 6در میان . ورتسلیوم، کالدوپتریوم مورد بررسی قرار دادند

هاي آویشن، پونه کوهی و مرزنگوش تند که اسانسبیان داش) 2000(دافررا و همکاران  .زاي مورد بررسی نشان دادهاي بیماريقارچ
بنابراین، هدف  .نقش دارند )Mycogone perniciosa(زنی و رشد اسپورهاي قارچ عامل کپک سبز به نحو موثري در توقف جوانه

  .یط کشت استاي در محر قارچ دکمهبیماریزاي مایکوگون د لیوم عاملیسه بومادران در رشد ماسانس گیا این مطالعه تعیین اثر
  

  هاروش مواد و
  آوري گیاهجمع

و  1392آوري آن خردادماه فصل جمع شهرستان گرمی استان اردبیل و اي ازمنطقه )گونه وحشی(آوري گیاه بومادران محل جمع
  .ردیدآوري در سایه خشک گبعد از جمعبود که اندام مورد استفاده آن، گل 

  تهیه اسانس
 با کمک از پودر حاصل گرم 50بار هرو سپس  مدشک شده گیاه توسط آسیاب به شکل پودر در آهاي خبراي تهیه اسانس، گل

تا زمان  آوري شده با کمک سولفات سدیم آبگیري وهاي جمعاسانس .گیري شداسانس ،دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب
  .لومنیومی در یخچال نگهداري شداي با روپوش آاستفاده در ظروف شیشه

  ه قارچتهی
ید و در شناسی دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی تهیه گرداز آزمایشگاه قارچ Mycogon pernicosaقارچ       

  .رشد داده شد درجه سانتیگراد 25در دماي  PDAروي محیط کشت  سانتیمتر 9ظروف پتري به قطر 
  تهیه محیط کشت

براي این منظور، ابتدا . استفاده شد PDAاز محیط کشت  Mycogone perniciosaاثر اسانس سیر بر رشد جدایه  براي ارزیابی
-، در غلظتPDAدرصد مخلوط شد و بعد از اتوکالو نمودن محیط کشت  2/0  به نسبت حجمی 80اسانس تهیه شده با توئین 

در این ).  (Grover and Moore,1962ط کشت مخلوط شدمیکرولیتر در لیتر با محی 2000، 1500، 1000، 500، 100هاي
ها با همزدن در محیط کشت پخش اسانس. درصد فاقد اسانس به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید 2/0، 80آزمایش از توئین 

 5ن به قطر سانتیمتر توزیع گردید و پس از خنک شدن، با میسلیوم هفت روزه قارچ مایکوگو9شده، و درون ظروف پتري به قطر 
پس از گذشت دو روز میزان رشد . گراد نگهداري شدنددرجه سانتی 25زنی شده در دماي سپس پتري مایه. زنی شدمیلیمتر مایه

  .گیري شدجدایه به طور روزانه به مدت هشت روز اندازه

                                                             
1. Prochamazulen 
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  رشد درصد بازدارندگی از

                                                                                                  :از فرمول زیر استفاده گردیداز رشد مایکوگون،  نهاي مختلف اسانس بومادراغلظتبراي محاسبه درصد بازدارندگی 
                                                                                                                               MGI = (dc-dt)/dc × 100     

               =dtگیري شده درتیمارقطرکلنی اندازه                                                                                 
  =dcگیري شده درشاهدقطرکلونی اندازه                 

و  SPSS تجزیه آماري نیز با استفاده از نرم افزار . انجام شدتکرار  3در تصادفی  الب طرح کامآلاین تحقیق به صورت فاکتوریل در ق 
 .صورت گرفت  SNKبا آزمون ،هامقایسه میانگین داده

  
  بحث و نتایج

سطح احتمال یک در ) تغییر از نوع ترتیب(نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار، غلظت و همچنین اثر متقابل آنها 
که هاي مورد استفاده در سه گروه قرار گرفتند، به طوريها، غلظتبراساس مقایسه میانگین داده). 1 جدول( درصد معنی دار بود

میکرولیتر در لیتر  1000و  500هاي درصد بازدارندگی در یک گروه و غلظت 100میکرولیتر در لیتر با  2000و 1500هاي غلظت
 )کنندگیاثر تحریک با (درصد  -43/10ر لیتر با میکرولیتر ب100غلظت دوم و درصد بازدارندگی درگروه  68/3و  67/7به ترتیب با 

 1500هاي باالتر ازدر مجموع نتایج نشان داد که اسانس بومادران در غلظت). 1و شکل  2جدول ( در گروه دیگر قرار گرفتند
  .هاي پایین اثر تحریک کنندگی دارداي و در غلظتگون را در شرایط درون شیشهومیکرولیتر بر لیتر توانایی بازداشتن رشد مایک

مورد Fusarium moniliforme  و ,Aspergillus  flavusگونه گیاهی را برعلیه  12اثر ضدقارچی ) 2002( سلیمان و همکاران
.ها داشتندقارچ ها  اثر بازدارندگی کمی برو نتایج نشان داد که بومادران و بابونه معمولی در تمام غلظتبررسی قرار داده 

  )Mycogone perniciosa(مایکوگون  زايیه واریانس اثر اسانس بومادران بر رشد میسلیومی قارچ بیماري تجز:  1ول جد 

 
 Mycogone(مایکوگون زايمیسلیومی قارچ بیماري رشد اسانس بومادران بر هاي مختلفغلظت اثر میانگین :2جدول

perniciosa(  

  
  
  
  



 

٤  

  

  
پس از هفت روز نگهداري  هاي گوناگون اسانس بومادرانمیانگین رشدکلنی قارچ مایکوگون در محیط کشت حاوي غلظت:  1شکل  

  .درجه سانتیگراد 25در دماي 
مورد  Agaricus bisporusهاي گیاهی را روي قارچ مایکوگون و قارچ خوراکی میزان تاثیر عصاره) 1380(جمالی قهرریحانی 

درصد در شرایط  97و  99در این مطالعه عصاره گیاهان سیر و خرزهره موجب کنترل عامل بیماري به ترتیب . بررسی قرار دادند
  .روي مایکوگون داشته است درصد بازدارندگی اثر خیلی کمی بر) 94/31(با  عصاره بوما دران نیز .آزمایشگاهی شدند
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