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 چکیده
هاي ثانویه در کنترل  اکسیدانی متابولیت قارچی، ضد باکتریایی و آنتی دلیل داشتن خواص دارویی، ضد هاي گیاهی به استفاده از عصاره

بر رشد میسلیومی قارچ عامل دارویی مختلف هاي گیاهان  در این پژوهش اثر ضد قارچی عصاره. زا رو به پیشرفت است عوامل بیماري
هاي مختلف  فوزاریومی سنبله گندم که بوسیله گونه بادزدگیبیماري . مورد بررسی قرار گرفتسنبله گندم در شرایط آزمایشگاه  بادزدگی

خسارت  ها هاي گندم بوده که در برخی سال ترین بیماري شود، یکی از مهم ایجاد می Fusarium graminearumقارچ فوزاریوم به ویژه گونه 
ورا، آویشن، دارچین،  آلوئههاي متانولی گیاهان  تاثیر ضد قارچی عصاره. کند کیفی و کمی قابل توجهی در شمال کشور ایجاد می

به و  ml/ml 750و  500، 250، 0هاي مختلف  غلظتدر بر رشد شعاعی قارچ عامل بیماري رزماري پونه و  اوکالیپتوس، مرزه، نعناع فلفلی،
. تکرار اجرا شد پنجتصادفی با هاي کامل  آزمایش در قالب طرح بلوك. ، مورد مطالعه قرار گرفتPDAروش اختالط با محیط کشت جامد 

هاي گیاهان آویشن و  بیشترین و عصاره ml/ml 750و  500هاي  به ترتیب در غلظتاوکالیپتوس و نعناع فلفلی  ي رهاـعصنتایج نشان داد که 
  .اند کمترین تاثیر را بر بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ داشته ml/ml 750در غلظت چین دار

  
 ، فعالیت ضدقارچی، عصاره گیاهیفوزاریومی سنبله گندم  بادزدگی: گان کلیدي واژه

 
  مقدمه

شود  ایجاد می  Fusariumمختلف جنسهاي  گونه ي که به وسیلهفوزاریومی سنبله است  بادزدگیگندم،  هاي بیماريترین  یکی از مهم
هاي  اپیدمی. آورد وارد میو جو خسارات فراوانی به محصول گندم ، جهان از جمله ایرانمرطوب  نیمهمناطق مرطوب و همه ساله در سراسر  و

. متوالی همراه باشدهاي  دهی، هواي گرم و مرطوب با بارندگی و گلدهی  که در دوره خوشهدهند  این بیماري بصورت نامنظم و زمانی رخ می
هاي مختلف  روش). 8(رد باال را کامالً نابود نماید در این حالت قارچ عامل بیماري قادر است ظرف چند هفته زراعتی با پتانسیل عملک

ها  کش هاي شیمیایی و استفاده از قارچ همچنین کاربرد روش. نبوده استو مورد قبول کشاورزان کنترل بیماري چندان موثر غیرشیمیایی 
دلیل اثرات  کش و به زمان استفاده و تاثیر قارچدلیل گرانی و عدم صرفه اقتصادي، ارتباط مستقیم بین  به اماباشد  گرچه موثر و کارآمد می

آمیز نبوده، بنابراین تنها راه کنترل  هاي بیولوژیک تا کنون در سطح مزرعه موفقیت روش. آمیز نبوده است محیطی آنها چندان موفقیت زیست
   .و مدیریت بیماري استفاده از ارقام مقاوم است

رد مودر  .هاي گیاهی، یکی از راهکارهاي کاهش مخاطرات زیست محیطی است بیماري استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل آفات و
ه شدم نجان با خواص ضد قارچی اشناسایی گیاهااي خیر تحقیقاتی بري اهالسادر چی راـقاي یزرمل بیمااعول کنترن در گیاهاي گیرربکا

مورد تاثیر ترکیبات گیاهی بر بازداري از رشد و اسپورزایی قارچ در مطالعات متعدد ،  Fusariumهاي مختلف قارچ  در خصوص گونه. ستا
ایستایی و  داراي قدرت قارچتاثیر اسانس آویشن شیرازي و مرزه تحقیقات نشان داده است که  )7و  5، 4، 3(بررسی قرار گرفته است 

 نشان دادند که ) 1(حسینیه فراهانی و همکاران ). 6( باشند می F. graminearumنیوالنول قارچ  داکسیبازدارندگی از تولید توکسین 
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میزان زیرالنون تولید شده  شوند بلکه هاي آویشن، نعناع، مرزه و شوید قدرت بازدارندگی کامل از رشد قارچ در محیط کشت می اسانس

نشان  قارچ این بازدارندگی از رشد را در مورداسانس فلفل قرمز هیچ گونه  دهند اما توسط قارچ را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می
سبب جلوگیري کامل از رشد قارچ  به روش اختالط با محیط کشت Myritica fragransو  sp.  Ajwaniهمچنین اسانس گیاهان .دهد نمی
هاي گیاهان  در این تحقیق امکان کاربرد عصاره .)9و  2(شود  سبب تحریک رشد قارچ می رزماريدر حالی که اسانس گیاه ). 9(شود  می

  .گیرد دارویی مختلف براي کنترل این بیماري مورد بررسی قرار می
  

  مواد و روش ها
قارچ به دست . آوري و قارچ عامل بیماري از آن جداسازي گردید بیماري جمععالیم  داراي  هاي گندم بوتهآلوده، رع ابا مراجعه به مز

مورد استفاده در این تحقیق ) متانولی(هاي الکلی  عصاره .شدسازي و با استفاده از کلیدهاي معتبر شناسایی  اسپور خالصآمده به روش تک 
هاي گیاهی  فرآوردهکشت شرکت از شامل عصاره گیاهان دارویی آلوئه ورا، آویشن، دارچین، اوکالیپتوس، مرزه، نعناع فلفلی، پونه و رزماري 

ه و به طور یکنواخت اضافمحیط کشت به  ml/ml 750و  500، 250، 0هاي مختلف  و در غلظت شدتهیه ) گرگان(دارویی دکتر سلیمانی 
قطره  2-3به منظور جلوگیري از رشد باکتري به هر لیتر محیط کشت . یخته شدي رسانتیمترنهستریل ي اهادر پتريمخلوط گردید و 

رشد طولی قارچ در . قرار داده شد گراد درجه سانتی 25 پس از کشت داخل دستگاه انکوباتور با دمايها  پتري. اسید الکتیک اضافه شد
درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم میانگین رشد طولی میسلیوم قارچ و . گیري و ثبت گردید ساعته در چهار جهت اندازه 24فواصل زمانی 

ه در شدي گیرازهندي ا پرگنهقطربه ترتیب  dcوdt که در آن محاسبه گردید   MGI= (dc-dt)/dc×100 هاي مختلف بر اساس رابطه در غلظت
افزار  نتایج با استفاده از نرم. تکرار اجرا شد پنجتصادفی با هاي کامل  آزمایش در قالب طرح بلوك .باشند میشاهد ر و تیماي نمونه

Statgraphic 13.1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   
  

  و بحثنتایج 
در گر ربیمارچ شد قازداري از ربادر سی تاثیر نسبتا خوبی ربررد گیاهی موي هارهعصااز برخی  نشان داد کهنتایج تحلیل و تجزیه 
باشد  احتمال یک درصد میسطح در نها آچی رضدقاات ثرن اختالف اشددار نها بیانگر معنیآیانس وارکه تجزیه طوري  هب، نددارمحیطکشت 

در  LSDهاي گیاهی از نظر میزان رشد طولی پرگنه قارچ بر اساس آزمون  هاي استفاده شده براي عصاره مقایسه میانگین غلظت ).1جدول (
 38/7و  91/7، 96/7، 62/7به ترتیب با میانگین رشد طولی  1000و  750، 500، 250هاي  که غلظت دادسطح احتمال پنج درصد نشان 

  . کدیگر دارندداري با ی متر اختالف معنی میلی
  
  
  
  
  
  
  

  رگر در سطح بیمارچ قام میسلیوـد شزداري از راـبظ لحااز سی ربررد گیاهی موي هارهعصان بر اساس نتایج به دست آمده همچنی
  
  
  

 

مقایسه میانگین رشد طولی پرگنه قارچ در مجموع غلظت هاي مختلف عصاره هاي گیاهی-  1شکل   
  درصد) . 5 در سطح احتمال  LSD  ( آزمون

تجزیه واریانس میزان رشد قارچ در  -1جدول 
هاي کشت حاوي عصاره گیاهان دارویی  محیط

   هاي متفاوت مختلف در غلظت
  df MS  p-value 
 0.00 **  29.06  7  گیاه

 0.00 **  16.36  4  دوز

 0.00 **  15.03  28  دوز×گیاه

    0.81  636  اشتباه

CV %    33/10    
  درصد 1دار در سطح احتمال معنی **: 
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در محیط حاوي  F. graminearumدر این بررسی میسلیوم قارچ ). 1شکل (داري با یکدیگر دارند  درصد اختالف معنی 5احتمال 

و آویشن بیشترین رشد را چینهان اوکالیپتوس و نعناع فلفلی کمترین رشد و در محیط حاوي عصاره گیاهان داراـگیمتانولی  ي رهاـعص
شد از رندگی زداربابا درصد  ml/ml 750و  500هاي  اوکالیپتوس و نعناع فلفلی به ترتیب در غلظت ي رهاـعصبه عبارت دیگر . داشته است

شد از رندگی زداربابه ترتیب با درصد  ml/ml 750در غلظت چین هاي گیاهان آویشن و دار درصد داراي بیشترین و عصاره 2/4و  8/4
  ).2شکل ( است  درصد کمترین تاثیر را بر بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ داشته -2/16و  -6/12

هاي گیاهی در روزهاي متفاوت  هاي مختلف عصاره حاوي غلظت PDAدر محیط کشت  F. graminearumمیزان رشد میسلیومی قارچ 
ورا و  ي گیاهی آلوئه طولی میسلیوم قارچ تنها در مورد دو عصارهتاثیر افزایش غلظت بر کاهش رشد . پس از کشت، مورد مقایسه قرار گرفت

خورد اما این روند در مورد آویشن و مرزه حالت  در مورد رزماري و اوکالیپتوس روند تقریبا ثابتی به چشم می. نعناع فلفلی مشاهده شد
   .تحریک شده و افرایش یافت ي مورد استفاده، رشد قارچ با افزایش غلظت عصاره صعودي داشته و به عبارت دیگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داري در سطح  که اختالف معنی دادنشان  )2جدول ( ي مختلف بر رشد قارچهاعصارههاي متفاوت  ي واریانس تاثیر غلظت تجزیهنتایج
وجود ها  عصارهي اضافه شده به محیط کشت در رشد طولی پرگنه قارچ در مورد همه  احتمال یک درصد بین سطوح مختلف غلظت عصاره

مقایسه تاثیر نتایج  ،در مجموع. دار نبود ي نعناع فلفلی و رزماري در سطح احتمال یک درصد معنی مورد دو عصاره این اختالف تنها در. دارد
هاي  در غلظت به ترتیبدارچین ورا و  ، رزماري، آلوئهپونه، فلفلیعنعناهاي متانولی  عصاره که نشان دادي مختلف هاعصارههاي متفاوت  غلظت
  . بر بازداري از رشد قارچ داشته استبیشترین تاثیر را  250و  750، 250، 500، 750

  
  
  
 
  
  

  
  
  
 
 
 

  .هاي متفاوت هاي کشت حاوي عصاره گیاهان دارویی مختلف در غلظت در محیط تجزیه واریانس میزان رشد میسلیوم قارچ  -2جدول
  میانگین مربعات  

  رزماري  اوکالیپتوس  پونه  دارچین  نعناع فلفلی  مرزه  آویشن  ورا آلوئه
 ns62/4 **51/46 **19/11 **43/5 *15/2 54/7** 36/20** 50/23**  ها بین گروه
 71/0 28/0 69/0 58/0 09/2 66/0 34/0 59/1  ها درون گروه

CV%  7/17  6/4  8/7  7/27  5/6  2/11  4/5  7/8  
  درصد 1معنی دار در سطح احتمال **: 

 درصد 5 معنی دار در سطح احتمال*: 
ns  :معنی دار نیست.  

 ی پرگنه قارچ رشد طولمقایسه  - 2شکل 

Fusarium graminearum  تحت تاثیر
 .هاي گیاهی هاي مختلف عصاره غلظت

 



 

٤ 
 

  
  نتیجه گیري

       ورا و دارچین بر روي رشد میسلیومی قارچ ، رزماري، آلوئهپونه، فلفلیعنعنابا اثبات اثربخش بودن عصاره هاي الکلی برگ گیاهان 
F. graminearum  امیدوار بود که با تخلیص ماده موثره توان در آینده  سنبله غالت و پوسیدگی بالل ذرت، می بادزدگیعامل بیماري
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