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  چکیده

از  )Agaricus bisporus( ايقارچ خوراکی دکمه. باشندحیوانی میهاي خوراکی از مهمترین منابع پروتئین غیرقارچ      
و زا خوردار بوده و در مراحل مختلف رشدي خود در معرض بسیاري از عوامل بیماريارزش اقتصادي باال و توزیع جهانی بر

بنابراین . است (Mycogone perniciosa) زاي قارچی مهم، گونه مایکوگونیکی از عوامل بیماري. گیردآفات قرار می
، 1000، 500، 100هاي در غلظت(سانس سیر ا تصادفی به منظور بررسی اثر صورت فاکتوریل در قالب طرح کامآل آزمایشی به

 غلظت اسانس وکه تیمار،  نتایج نشان داد .انجام شدن رشد قارچ مایکوگون در کاهش میزا) میکرولیتر بر لیتر 2000، 1500
 2000و  1500، 1000هاي در این تحقیق اسانس سیر در غلظت .دار بودیک درصد معنی در سطح احتمال هانمتقابل آ اثر

  .کامل از رشد قارچ مایکوگون جلوگیري کرد لیتر به طور بر میکرولیتر
 
  يااسانس، حباب تر، سیر، قارچ دکمه :هاکلیدواژه 

 
مقدمه
آهن داراي ارزش  و فسفرقبیل کلسیم،  معدنی از امالح ها واي به دلیل داشتن پروتئین باال، ویتامینقارچ خوراکی دکمه        

با وجود این،  .است دارویی آنها روز به روز در حال اقزایش شمار غذایی وآگاهی از خواص بی مصرف آن به واسطه وباالیی است 
در این میان، تعدادي . گردندکه باعث کاهش جدي محصول می مختلف قرار دارند آفات ها ومعرض بیماري دراي هاي دکمهقارچ

اهمیت  از زاهاي بیماريکنند به طوري که قارچحمله می هاي خوراکیها به قارچویروس ها وها، باکتريموجودات مانند قارچاز ریز
 Mycogone(بیماري حباب تر به وسیله مایکوگون . اشاره کردان به بیماري حباب تر توتري برخوردار بوده و از میان آنها میبیش

perniciosa( این بیماري در شرایطی  .شودقارچ خوراکی به وفور مشاهده می  هاي پرورشصنعت که در کشت و شودایجاد می
ین عالئم مهم تر. تواند سبب بروز خسارت سنگین شودمی کنترل نشود، و لودگی ایجاد کندکه در اوایل دوره رشد قارچ خوراکی آ

با  اي بوده وپنبه رنگ و سفید ، توسعه بافت مضمحل شده روي اندام باردهی می باشد که در ابتدابیماري روي قارچ خوراکی
شود ایجاد می شبیه توموراي در سطح اندام، سوخته قهوه هايشرایط رطوبت باال  نقطه در. آیدمی اي درگذشت زمان به رنگ قهوه

 متداول هاي انتخابی که به طورکشکاربرد قارچ فرمالین و و مایع سفیدکننده خانگینی کننده مانند عفوضد استفاده از مواد ).2(
دهد افزایش می لوده راهاي آماندهپس رمقدا ت اما استفاده از مواد شیمیاییمستلزم هزینه باال نیس شوندکشت قارچ استفاده می در
هایی که با فرمالین یا لیزول براي استریل کشبوسیله قارچ بیماري حباب تربیان داشتند که ) 1924(و اسمیت ) 1987(ایکر ). 5(

در ) 2008(گروگن  گزارشبا وجود این، براساس  .)4( شودکنترل می پروکلرازمنگنز بوسیله کاربرد ترکیباتی از خاك بکار میرود یا
 برده  کارهمایکوگون بر رایج براي کنترل مثل بنزیمیدازول که به طو هاي دیگرکشهاي اروپایی استفاده از کاربندازیم یا قارچکشور
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تجاري هاي تولید ماري در سالنضروري است که اقدامات پیشگیرانه متفاوتی براي کنترل بیپس ). 4( شده است شد ممنوعمی

  ).6( استها به اثبات رسیده اسانس هاي گیاهی وکشی از عصارهخصوصیات قارچ. شودشناسایی 
خشک به عنوان یک گیاه دارویی  تازه و منابع علمی از سیر در اکثربوده و  Liliaceae الله تیره از )Allium sativum( گیاه سیر

 قارچی دارد و ضد باکتریایی و خاصیت ضد موجود در سیرموثره  مواد .ن مورد تاکید استخواص درمانی آ مهم نام برده شده و و
میکروبی سیر به دلیل وجود ترکیبات ارگانو سولفوره ضد اثرات درمانی و. شودهانی استفاده میهاي دبراي ضد عفونی کردن حفره

نتایج نشان  .ارزیابی شد Rhizoctonia solaniبر علیه هاي گیاهی عصارهدر آزمایشی اثر  ).1(باشد می )Allicin( مانند آلیسین
لیتر در لیتر دارا بود و گیاهان میلی 100هاي پایین غلظت هاي مورد مطالعه، سیر اثرات مهارکنندگی را حتی درداد از میان گونه

 ). 7(مختلف، اثرات متفاوتی بروز دادند هاي دیگر در غلظت

  
  :هامواد وروش

  و اسانس گیري آوري گیاهجمع
توسط آسیاب به خشک شده هاي _براي تهیه اسانس حبه. خشک گردید ،خردشده و در سایه ،ي سیر تهیه شدههاحبه     

هاي اسانس. گیري شدب، اسانسبا کمک دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آ از پودر حاصلگرم  50مد و شکل پودر در آ
  .در یخچال نگهداري شد اي تیره رنگروف شیشهتا زمان استفاده در ظآوري شده با کمک سولفات سدیم آبگیري و جمع

  تهیه قارچ
دانشگاه محقق اردبیلی تهیه گردید و در کشاورزي  علوم شناسی دانشکدهاز آزمایشگاه قارچ Mycogon pernicosaقارچ 
 .داده شد درجه سانتیگراد رشد 25در دماي  PDAمتر روي محیط کشت سانتی 9 پتري به قطر ظروف

 
 

  تهیه محیط کشت
براي این . شد استفاده PDAاز محیط کشت  Mycogone perniciosaبراي ارزیابی اثر اسانس سیر بر رشد جدایه        

درصد مخلوط شد و بعد از اتوکالو نمودن محیط کشت  2/0  به نسبت حجمی 80منظور، ابتدا اسانس تهیه شده، با توئین 
PDAمیکرولیتر در لیتر با محیط کشت مخلوط شد  2000، 1500، 1000، 500، 100هاي، در غلظتGrover and 

Moore, 1962) .( ها با اسانس. درصد فاقد اسانس به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید 2/0، 80در این آزمایش از توئین
خنک شدن، با میسلیوم  سانتیمتر توزیع گردید و پس از 9همزدن در محیط کشت پخش شده، و درون ظروف پتري به قطر 

درجه سانتیگراد نگهداري  25زنی شده در دماي سپس پتري مایه. زنی شدمیلیمتر مایه 5هفت روزه قارچ مایکوگون به قطر 
  .گیري شدپس از گذشت دو روز میزان رشد جدایه به طور روزانه به مدت هشت روز اندازه. شدند

  بازدارندگی ازرشد درصد
                                                                                                                       :هاي مختلف اسانس سیر از رشد مایکوگون، از فرمول زیر استفاده گردیدزدارندگی غلظتبراي محاسبه درصد با

                                                                                                                               MGI = (dc-dt)/dc × 100     
               =dtگیري شده درتیمارقطرکلنی اندازه                                                                                 

   =dcگیري شده درشاهدقطرکلونی اندازه                 
   نرم افزار  نیز با استفاده ازتجزیه آماري  .تکرار انجام شد 4در  تصادفی کامال تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح این 

SPSS آزمونها با و مقایسه میانگین داده SNK صورت گرفت.  
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  بحث نتایج و
در سطح ) تغییر از نوع مقدار(ثر تیمار، غلظت و همچنین اثر متقابل آنها نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ا       

هاي مورد استفاده در دو گروه قرار ها، غلظتبراساس مقایسه میانگین داده ). 1جدول (احتمال یک درصد معنی دار بود 
و  100هاي در یک گروه و غلظت درصد بازدارندگی 100میکرولیتر در لیتر با  2000تا 1000هاي که غلظتگرفتند، به طوري

در ). 1و شکل 2جدول (درصد بازدارندگی درگروه دیگر قرار گرفتند  94/2و  89/14میکرولیتر در لیتر به ترتیب با  500
  .اي داردمجموع نتایج نشان داد که اسانس سیر توانایی بازداشتن رشد مایکوگون را در شرایط درون شیشه

درخت چریش، اکالیپتوس، گل جعفري، آب سنبل و  هايند ترکیب گیاهی مانند عصاره برگاثر چ) 1389(محمدي گل تپه 
 Trichoderma viride، Chaetomiumهاي رقیب قارچ خوراکی مانند هاي گیاه سیر را بر علیه چهار گونه از قارچحبه

globosum ،Myceliophthora lutea و pupulaspora byssina نشان داد که تمام ترکیبات  نتایج حاصل. بررسی نمود
  .کننددرصد ممانعت می 6/29تا 8/0هاي رقیب به میزان قارچگیاهی کم و بیش از رشد 

  نیز در ارزیابی آزمایشگاهی خاصیت ضد باکتریایی اسانس سیر بر روي باکتري) 1386(تاجیک و همکاران 
0157:H7) (Escherichia coli،  عالوه بر . بر روي رشد باکتري را اثبات کردندو اثر قدرت مهار کنندگی اسانس سیر

مورد بررسی  Aspergillusهاي را روي گونه Alliumاثر بازدارندگی هفت گونه از گیاهان ) 1999(این، یان و همکاران 
این  ه درکشی قابل توجه اسانس گیاه مورد استفادبه اثرات قارچتوجه  با. قرار دادند و اثرات ضد قارچی آنها را تائید کردند

کم آنها  دوام وهمچنین کم خطر بودن ترکیبات گیاهی براي انسان  ،پژوهشگران دست آمده توسط سایرهتایج بپژوهش و ن
 د اسانس رسدر محیط زیست به نظر می

 
اده مورد استف کش جدیدات قارچیا به عنوان مدلی براي ساخت ترکیب وزاي گیاهی راي کنترل عوامل بیماريب تواندسیر می

                                                         .قرار گیرد

  
 Mycogone(زاي مایکوگون هاي مختلف اسانس سیر بر رشد میسلیومی قارچ بیماريمیانگین اثر غلظت: 2جدول 

perniciosa  (  
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اگون اسانس سیر پس از هفت روز نگهداري هاي گونمیانگین رشدکلنی قارچ مایکوگون در محیط کشت حاوي غلظت:  1شکل 

  .درجه سانتیگراد 25در دماي 
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