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  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منایع طبیعی خراسان جنوبی - 2

  
  چکیده

خسارات هر ساله می باشد و کشور  یکی از بیماري هاي پسته در  Paecilomyces variotii سرخشکیدگی پسته ناشی از قارچ      
وجه به اهمیت استفاده از ترکیبات طبیعی  در راستاي تولید محصول ارگانیک، در با ت. د این محصول وارد می نمایدتولیچشمگیري به 

 10،  1غلظت هاي . این بررسی قابلیت بازدارندگی از رشد قارچ عامل سرخشکیدگی پسته با اسانس گیاه دارویی رازیانه بررسی گردید
از کشت دو روزه قارچ دیسک  .تهیه گردیدبا افزودن ماده حالل دیمتیل سولفوکساید نس رازیانه درصد از اسا 60و  50،  30،  20،

میکرولیتر از غلظت مورد نظر  100. قرار داده شد PDAمیلی متر برداشته و در مرکز پتري هاي حاوي محیط کشت  5به قطر  یهای
 4قطر کلنی قارچ . درجه سانتی گراد نگهداري گردید 25ر در دماي نه داخل انکوباتووبه صورت وار هاروي درب پتري ریخته و پتري 

 .ندگی از رشد قارچ مشاهده نشدهیچ گونه اثر بازدارهمانند تیمار شاهد در تیمار دیمتیل سولفوکساید  .یري گردیدروز بعد اندازه گ
این . برازش گردید y=-0.14x+17.97به صورت  بین غلظت هاي مختلف اسانس رازیانه و قطر کلنی قارچمعادله رگرسیونی خطی 

میلیمتر کاهش می یابد که خاصیت بازدارندگی این  14/0معادله نشان می دهد با افزایش یک درصد غلظت اسانس رشد قارچ به اندازه 
خشکیذگی پسته در در مجموع با توجه به اثر بازدارندگی این اسانس از رشد قارچ عامل سر. دهد را نشان میاز رشد قارچ  اسانس

  .گیاه براي مبارزه با این بیماري بهره گرفتاسانس شرایط آزمایشگاه این قابلیت وجود دارد که بتوان به صورت کاربردي از این 
  

  ، سرخشکیدگی پستههبازدارنداثر اسانس رازیانه، :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
به خوبی شناخته شده و امروزه از دیر باز زا  بیماري عواملها و ممانعت از رشد  اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماري    

یکی از این گیاهان که برخی اثرات ضد قارچی . باکتریایی بسیاري از ترکیبات گیاهی به اثبات رسیده است قارچی و ضد نیز اثرات ضد
گیاهی چند ساله است که به دو صورت   Foeniculum vulgareرازیانه با نام علمی  .ت گیاه رازیانه می باشدآن شناخته شده اس

به طور کلی تمام قسمت هاي گیاه خاصیت درمانی دارد، اما بیشترین قسمت مورد استفاده آن . وحشی و زراعی در ایران دیده می شود
ترکیب شیمیایی آن آنتول است که بیشترین خواص این گیاه مربوط به این ترکیب بذر است که حاوي اسانس فرار است و مهمترین 

عارضه . استکشور یکی از مهمترین محصوالت باغی و از عمده ترین صادرات غیر نفتی  .Pistacia vera Lپسته  .)8( است
چندین عامل قارچی توسط  .ستکاهش چشمگیر تولید محصول شده ات این محصول  باعث شدگی این درختان در مناطق کرخشکیس

گونه  که فراوانی آن از بقیه بیشتر است  محققین در ارتباط با این عارضه گزارش شده است که یکی از این عوامل قارچی
Paecilimyces variotii کنترل رایج این عارضه استفاده از . )1(گزارش شده استاز کشورمان که اولین بار توسط امینایی  می باشد

وارد می حیط زیست مبی توجهی و افراط در مصرف آفت کشها خسارات قابل توجهی به سالمت انسان و  .قارچکشی می باشدسموم 
ی در راستاي تولید محصول ارگانیک اهمیت فراوانی داشته امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی بصورت جایگزین ترکیبات شیمیای .سازد

ز رشد قارچ عامل سرخشکیدگی پسته با اسانس گیاه دارویی رازیانه بررسی می گردد تا در ادامه در این بررسی قابلیت بازدارندگی ا و
  .این بیماري بهره گرفت بتوان از قابلیت باالي این گیاه در کنترل
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  مواد و روش
 اسانس گیاه رازیانهسازي  تهیه و آماده

گرم از بذور پودر شده گیاه رازیانه داخل  100. )3(انجام گرفت با روش تقطیر با آب و به وسیله دستگاه کلونجر  استخراج اسانس
به دلیل   بعد از اتمام این مدت اسانس. ساعت انجام شد 4دهی  عمل گرما .لیتر آب به آن اضافه شد میلی 500بالن دستگاه ریخته و 

به منظور جلوگیري از  به آسانی جداسازي و گاهدر سطح آب قرار گرفته و با خارج نمودن آب از شیر تحتانی دست  پایین بودن چگالی
  .دگراد نگهداري ش درجه سانتی 4ماي و در یخچال ددر ظروف با رنگ تیره اکسید شدن 

 تهیه قارچ مورد آزمایش
  .جدایه مورد استفاده از آزمایشگاه بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان جنوبی تهیه گردید      

  اثر ضد قارچی در غلظت هاي مختلف اسانس رازیانهبررسی 
براي رقیق سازي از دي متیل سولفوکساید .از اسانس رازیانه تهیه گردید  درصد 60و  50،  30،  20، 10،  1 در این بررسی غلظت هاي

متر برداشته و در مرکز  میلی 5قطر از کشت دو روزه قارچ دیسک هاي به  )6(ه عنوان امولسیفایر استفاده شدشرکت مرك آلمان ب
میکرولیتر از غلظت مورد نظر روي درب پتري ریخته و پتري به صورت وارنه  100. قرار داده شد PDAپتري هاي حاوي محیط کشت 

ررسی اثر به منظور ب. روز بعد اندازه گیري گردید 4قطر کلنی قارچ . درجه سانتی گراد نگهداري گردید  25داخل انکوباتور در دماي 
آزمایش در قالب  .عنوان شاهد استفاده شده بوکساید و همچنین تیمار آب مقطر از تیمار دیمتیل سولف ،حتمالی ماده حالل اسانسا

رگرسیونی تجزیه و بهترین  به روش اثر غلظت هاي مختلف اسانس در بازداري از رشد قارچ  .طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد
 نرم افزار ابو نمودار ها  Minitabتجزیه آماري با نرم افزار .برازش گردید و قطر پرگنه قارچ مختلف اسانسغلظت هاي بین  معادله

Ecxel  ترسیم شد.  
  
  اج و بحثنت

  تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین تیمار هاي مختلف در بازداري از رشد قارچ تفاوت معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد
هیچ گونه اثر بازداري مشاهده نشد و در آزمون مقاسیه میانگین ها با تیمار آب مقطر تفاوت  تیمار دیمتیل سولفوکسایددر ). 1جدول (

روي دیمتیل سولفوکساید بوده و ماده حالل دهد اثر بازداردي از رشد قارچ مربوط به اسانس  این مطلب نشان می. معنی دار نشان نداد
) 2جدول ( داردرشد قارچ ارتباط وجود  داد بین غلظت هاي مختلف اسانس و رگرسیونی  داده ها نشان تجزیه. اثیري نداردترشد قارچ 

با افزایش یک درصد غلظت این معادله بر اساس  .برازش گردید y=-0.14x+17.97به صورت  ر معادله رگرسیونی خطی این دو متغیو 
که خاصیت بازدارندگی باالي این اسانس از رشد قارچ را  )1نمودار ( میلیمتر کاهش می یابد 14/0قارچ به اندازه  درش رازیانه اسانس

ي ارتباط بین این دو متغییر معادله خطی برازش خوبی برا نشان می دهد)  r2 0.96 =(  ضریب تبیین محاسبه شده. نشان می دهد
هاي گیاهان مختلف به وسیله  تجزیه اسانس. ترکیبات شمیایی آن بستگی داردمیکروبی اسانس گیاهان به  خاصیت ضد. است

ترکیب . میکروبی دارند کروماتوگرافی نشان می دهد که ترکیبات مختلفی در اسانس گیاهان وجود دارد که برخی از آن ها خاصیت ضد
 ).5(یت دارد شیمیایی اسانس در گیاهان متنوع بوده با این وجود در هر اسانس یک ترکیب غالب

و لیمونن  ) درصد 5/2-5/3(، استراگول)درصد 7/7 -6/4(، فنچون)درصد 84-68(ترکیبات عمده اسانس گیاه رازیانه، ترانس آنتول
اثر ضد قارچی اسانس  ).3(به مرحله رویشی گیاه بستگی دارد است که مقدار آنها در ساقه و برگ) درصد  9/3-3/19(سینئول  8و 

اثر ضد قارچی  همکارانپارك و . رازیانه توسط برخی محققین روي تعداري از قارچ هاي بیماري زاي انسانی و گیاهی گزارش شده است
 Candida albicansهمچنین اثر باالي بازدارندگی از رشد ). 9(گزارش کردند   Candida albicansاسانس رازیانه روي قارچ 

با بررسی اثر اسانس چند گیاه دارویی بر قارچ  محمودي و همکاران) . 7( آمده است ازیانه در گزارش جلیکا و همکارانر توسط اسانس
Fusarium solani اثر قارچ کشی عصاره الکلی  .)4( بیشترین اثر بازدارندگی از رشد قارچ را در مورد اسانس رازیانه گزارش کردند

حداقل غلظت  تیموري و رهنما با محاسبه. )8( گزارش شده است توسط تاکور و همکاران Alternaria alternateرازیانه نیز روي 
  میکرولیتر اسانس رازیانه را موثرترین اسانس در  150به میزان  Sclerotinia sclerotiorumبازدارندگی اسانس رازیانه از رشد قارچ 
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عامل از رشد قارچ  این گیاه اسانس وع با توجه به اثر بازدارندگیدر مجم. )2( بین گیاهان مورد آزمایش گزارش کردند

گی پسته در شرایط آزمایشگاه این قابلیت وجود دارد که بتوان به صورت کاربردي از این گیاه براي مبارزه با این بیماري سرخشکید
  .بهره گرفت

 دي متیل سولفوکساید بر رشد رویشی قارچ عامل سرخشکیدگی پسته تجزیه واریانس اثر غلظت هاي مختلف اسانس رازیانه و ماده حالل) 1جدول 
 F P-valueضریب  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغییر

 0001/0** 28/826 63/774 43/5422 7 تیمار
   93/0 5/7 8 خطا
    20/54 15 کل

CV:3.9                                                                                                                                                           
  تجزیه واریانس رگرسیون غلظت هاي مختلف اسانس رازیانه) 2جدول 

 F P-valueضریب   میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  000001/0**  70/119  45/52  45/52  1  رگرسیون
انحراف از 

  رگرسیون
4  75/1  43/0      

        20/54  5  کل
          R-Sq(adj) = 0.96 

  

  
  اثر غلظت هاي مختلف اسانس گیاه رازیانه بر رشد رویشی قارچ عامل سرخشکیدگی پسته )1 نمودار                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

y = -0.141x + 17.94
R² = 0.967
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