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  چکیده

لیمونن از ترپنوییدها . شودلیمونن از خانواده هیدروکربن هایی است که در گیاه تولید می شود و بوي قوي پرتقال را باعث می       
این مونوترپن در برخی اسانس هاي گیاهی مخصوصا اسانس پرتقال یافت می شود و داراي اثرات ضد . است و نوعی مونوترپن می باشد

بررسی اسکلروتینا  شد میسلیوم و تشکیل کلنی قارچما در این مطالعه اثرات بازدارنده ترکیب لیمونن را بر روي ر .]1[ت التهابی اس
همچنین یک نمونه آب مقطر به عنوان ) 0.001و  0.01و  0.1و  1(غلظت از ترکیب لیمونن درست کردیم  4به این منظور ما . کردیم

می باشد و وسایل مورد  Tween20، آب مقطر و PDAمواد مورد استفاده در این آزمایش لیمونن، محیط کشت . شاهد در نظر گرفتیم
داراي  0.1و  mg/ml1در غلظت هاي نتایج نشان می دهد که لیمونن . ر، ارلن، و دستگاه انکوباتور می باشدنیاز نیز پلیت، هود، بش

%) 55و  22(داراي اثر بازدارندگی کمتر  0.001و  mg/ml0.01بازدارندگی کامل بر روي رشد قارچ اسکلروتینا است و در غلظت هاي 
یه داراي اثرات بازدارنده بر روي قارچ ها می باشند و لیمونن که جزو این ترکیبات اسانس هاي گیاهی و متابولیت هاي ثانو. می باشد

پیشنهاد می شود جهت مبارزه با قارچ هاي بیماري زا و تولید مواد ضد . نشان داد اسکلروتینااست این اثرات را به خوبی بر روي قارچ 
  .قارچی از لیمونن به صورت صنعتی استفاده شود

  
  .لیمونن، اسکلروتینا، ضد قارچ، متابولیت هاي ثانویه: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

درصد روغن موجود در پوست  95(است که در پوسته مرکبات مثل پرتقال  نیمونشناخته شده ل يمونوترپن ها ینتر یجاز را یکی     
 نیمونل. است یکلوهگزنس-یزوپروپنیلا4- یلآن مت یوپاكنام آ. موجود است مثل کاج یو برگ و تنه درختان )دهد یال را تشکیل مقپرت
 یکشامل  نیمونل. ضد سرطان دارد یتمطالعات نشان داده اند که خاص. ساخته شده است یزوپرنواحد ا وشفاف است و از د یعما یک
: در دو فرم فعال وجود دارد یبترک ینا .)نمونه از آن هاست یک gst( است که دفع کننده سرطان ها هستند یستیز يها یمآنز يسر

l-limonen  وd-limonen. از  يدرخت کاج نمونه ا يمثال بو يبرا. را دارند یمختلف يها یحهدونوع را یناز ا هرکدامl-limonen 
این مونوترپن داخل غدد روغنی موجود در . لیمونن در پرتقال به وفور یافت می شود .باشد یم d-limonenاز  يپرتقال نمونه ا يو بو

. و در اثر آسیب هاي مکانیکی یا فعالیت حشرات و جانوران گیاهخوار آزاد میشودپوست پرتقال که فالودو نامیده می شوند انباشته شده 
  .]1[ ثابت شده که این ترکیب اثرات فیتو توکسیک دارد

  . قصد داریم اثر بازدارندگی لیمونن را بر روي قارچ اسکلروتینیا بررسی کنیم زمایشآدر این 
 يدر استانها یزن یراندر تمام مناطق جهان و در ا برخی گیاهان زراعی از جمله آفتابگرداندر  ینیاییاسکلروت یدگیپوس یا یدکپک سف
 یاصل عالئم .باشد یم S.minorو  Sclerotinia sclerotiorum قارچ یماريعامل ب. آورد یبه بار م یديخسارت شد یشمال غرب

 یرطوب یطشرا اگر .شود یم یدگیدرآمده و دچار پوس يخاکستر یاو  يطوقه به رنگ قهوه ا يبافت آلوده . است یاهدر طوقه گ یماريب
   ینشود که در ا یم یلدر اطراف طوقه تشک یماريرنگ قارچ عامل ب یدسف یسلیوماز م یدر مزرعه مناسب باشد، پوشش انبوه ییو دما
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نند یکشدن م یلقارچ شروع به تشک ياسکلرتها یسلیومی،توده م ینا یلبعد از تشک یمدت ینهمچن. خواهد بود یحتم یاهمواقع مرگ گ

   ياز اسکلرتها یانبوه یم،فمرده اند، اگر طوقه را بشکا یماريکه در اثر ب یاهانیگ در .است یدکه در ابتدا چون جوانند، رنگشان هنوز سف
 یکآن به مدت  يو نگهدار PDAکشت  یطدر مح یمارگرو کشت قارچ ب جداسازي. یافت یمرنگ را در داخل بافت ساقه خواه یرهت

  .[2] شدسیاهرنگ  ییاسکلرتها یلباعث تشک در انکوباتور هفته

  
  

  ها  وسایل و روش
 ما محیط کشت PDAبه این منظور با استفاده از پودر . نیاز داریم منبع از این قارچبراي این تست ابتدا ما محیط کشت استوك یا      

PDA پلیت به میزان الزم پودر وزن می کنیم و داخل میزان مشخص آب  3براي تهیه محیط کشت استوك به تعداد . کنیم را تهیه می
 15به میزان . شود و محلول رقیق و شفاف بدست آیدمقطر حل می کنیم سپس محلول حاصل را حرارت می دهیم تا پودر کامال حل 

قرار می دهیم، به مدت  تشتک پترياسکلروت ها را برداشته و در نقاطی از . می ریزیم تشتک پتريمیلی لیتر از محلول را داخل هر 
  .را پر کند هاپتري قرار می دهیم تا قارچ رشد کند و میسلیوم هاي قارچ را داخل انکوباتور پتري  تشتک هاي یک هفته

و  0.01، 0.1، 1غلظت هاي مورد نظر . در این مرحله ما باید محیط کشت هاي داراي غلظت هاي متفاوت لیمونن را تهیه کنیم
چون لیمونن ترکیبی فرار است و در اثر حرارت بخار خواهد شد بنابراین باید لیمونن را بعد از . می باشد )تکرار از هر غلظت 3(0.001

صاف کردن محلول هاي داراي غلظت لیمونن از طریق فیلتر انجام می  .به آن اضافه کنیم PDAرت دادن محیط کشت تهیه و حرا
ها  پتريمحلول ها پس از فیلتر شدن به محیط کشتی که هنوز گرم و مایع است اضافه می شود، محیط هاي حاصل را داخل . گیرد

انجام شود، در غیر این صورت ) UVهود (و زیر هود  استریلباید دقت شود که همه این عملیات در شرایط کامال . توزیع می کنیم
  .غیر قابل قبول خواهند بودمحیط کشت ها آلوده خواهند شد و آزمایشات ما بیهوده و 

ها  پتريسفت شوند، در این حالت رار می دهیم تا سرد و ساعت ق 24ها را در یخچال به مدت  پتري ،پس از تهیه محیط هاي کشت
استوك قارچ را باز می کنیم و با استفاده از چوب پنبه سوراخ کن قطعات دایره اي  پلیتدر این مرحله . آماده براي تست ما می باشند

دیسک حاوي میسلیوم در . دهیم شکل از میسلیوم قارچ را برمیداریم و بر روي محیط کشت هاي داراي غلظت هاي لیمونن قرار می
. فون بسته می شوند تا خطر آلوده شدن محیط ها از بین برودبا استفاده از پارافین یا سل اآنهقرار داده می شود، سپس  پلیت هامیانه 

اي بدست آمده محیطهاي کشت داخل انکوباتور انتقال داده شدند و هر روز شعاع رشد میسلیوم ها اندازه گیري و بررسی شدند، داده ه
  .کردیم و نتایج حاصل بررسی شدند SPSS16.0 (p≥0.05)را وارد نرم افزار آماري 
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  نتایج و بحث

نشان داد که هر کشتی حاوي  Sclerotinia sclerotiorumتجزیه واریانس تاثیر ماده شالکون روي توان رشد رویشی قارچ       
معنی دار می باشد به این صورت که محیط کشت % 0.05ت هاي متفاوت از لیمونن از نظر میزان قطر کلنی قارچ در سطح احتمال غلظ

داراي رشد شعاعی بودند  0.001و  0.01ند و محیط هاي حاوي لیتر اصال هیچگونه رشدي نشان ندادمیلی میلی گرم بر  0.1و  1حاوي 
  .رشد شعاعی بودداراي بیشترین  0.001که غلظت 

استفاده شد که نشان داد محیط کشت حاوي  spss16رشد قارچ اسکلروتینا از نرم افزار  از همچنین براي مقایسه درصد بازدارندگی 
رشد شعاعی را % 55 به میزان 0.001کاهش داده و غلظت  %22نسبت به شاهد رشد شعاعی میسلیوم قارچ را به میزان  0.01غلظت 

  .)نمودار( کاهش داده اند

  
  میزان اثر بازدارندگی لیمونن بر رشد قارچ اسکلروتینا -

  
، توان تولید انواع مقاوم و بقاي طوالنی مدت قارچ ها در خاك و تنوع ژنتیکی جدایه هاي مختلف پس با توجه به دامنه میزبانی وسیع

باید در زمزه مهمترین و ضروري ترین بررسی هاي روز دانست تا بتوان با استفاده از  ، این بررسی ها راقارچ هاي مولد بیماري گیاهی
از توزیع گسترده ي انواع قارچ هاي بیماري زا جلوگیري  ،انواع ترکیبات متابولیت ثانویه گیاهی و نیز انواع مختلفی از ترکیبات سنتتیک

  .به عمل آورد
  

  نتیجه گیري 
ات متابولیت هاي ثانویه تولیدي در گیاه است می تواند براي تهیه ترکیبات ضد قارچی جهت مبارزه با لیمونن که یکی از ترکیب     

  .کردبه عنوان جایگزین مواد شیمیایی، استفاده این ترکیبات  از به این ترتیب می توان. قارچ هاي مضر مورد استفاده قرار گیرد
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  .52صفحه: اندانشگاه بوعلی سیناي همد خالصه مقاالت هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران،
[2] Razavi, seyed mehdi. Imanzadeh, Gholamhassan. Davari, mahdi (2010). Coumarins from Zosima 
absinthifolia seeds, with allelopatic effects. EurAsia J BioSci 4, 3, 17-22. 
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