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 چکیده    

های شیمیایی از جمله تهدید سالمتی بشر، کشبیماریزای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناك آفتامروزه کنترل زیستی عوامل 

از بین بردن موجودات غیر هدف و پیدایش عوامل بیماریزای مقاوم یک اولویت می باشد. در این راستا  آلودگی محیط زیست،

های های جنسبرخی گونه .تاخیر مورد توجه قرار گرفته اسهای گیاهی، طی سالهای استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت

Alternaria  اندام  در تحقیق حاضر،باشند. از مهمترین عوامل میکروبی در پوسیدگی میوه گوجه فرنگی پس از برداشت می

( و نعناع Satureja hortensis(، مرزه )Mentha piperitaنعناع فلفلی ) (،Mentha aquaticaهوایی گیاهان دارویی پونه )

 Anethum(، شوید )Foeniculum vulgareرازیانه ) و بذر ،(Lamiaceae) از خانواده نعناع (Mentha longifoliaارومیه )

graveolens( و زنیان )Trachyspermum copticum )به روش تقطیر با آب به اسانس گیاهان  و شد تهیه انیاز خانواده چتر

-با غلظت A. alternataهای استخراج شده روی رشد کلونی قارچ اثر ضد قارچی اسانساستخراج گردید. کلونجر دستگاه وسیله 

ها از رشد کلونی در سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس ppm 1200و  800، 400، 200 های صفر،

داری وجود دارد. اسانس گیاهان مرزه، گیاهان مختلف تفاوت معنیها در شود و بین درصد بازداری اسانسقارچ جلوگیری می

 .داشتندروی درصد بازداری از رشد کلونی قارچ بیشترین تاثیر را  ppm 1200و  800های زنیان و در غلظت

 ، پس از برداشتکنترل بیولوژیک ،بیمارگر گوجه فرنگی، In vitro واژگان کلیدی:     
 

 مقدمه

ها عامل بسیار ها، قارچشوند و در میوههای قارچی و باکتریایی ایجاد میبرداشت عمدتا توسط میکروارگانیسمهای پس از بیماری

از مهمترین عوامل  Penicillium و Alternaria ،Aspergillus، Rhizopusهای های جنسمهم تری هستند و برخی گونه

(. Abdolmaleki et al., 2010; Rota et al., 2004) باشند میکروبی محدود کننده طول عمر پس از برداشت گوجه فرنگی می

فرنگی است. عامل بیماری عالوه بر این دو گیاه به بادمجان  زمینی و گوجه های شایع سیب بیماری لکه موجی گوجه فرنگی از بیماری

های خوزستان،  فرنگی معمول است از جمله از استان کند. در ایران بیماری تقریبا در تمام مناطقی که کشت گوجه نیز حمله می

آورد.  آذربایجان، فارس، تهران و کرمان گزارش شده است. قارچ عامل بیماری به مدت طوالنی در خاك یا بقایای گیاهی دوام می

هایی مثل  کشهای مقاوم، استفاده از بذر سالم و ضدعفونی شده و سمپاشی با قارچ تهکنترل بیماری در مزارع با استفاده از واری

های سموم، ایجاد گیرد. اما در اکثر موارد به علت مشکالت زیست محیطی بازماندهکلروتالونیل، ایپرودیون و مانکوزب صورت می

سیار باال، مصرف این گونه ترکیبات با محدودیت مواجه است سمیت برای انسان، ایجاد نژادهای مقاوم و در برخی موارد هزینه های ب

 (Agrios, 2005 .) های ثانویه گیاهان دارویی در جلوگیری از رشد قارچ ها مؤثر بوده و برخی متابولیت دهدمیتحقیقات نشان
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های سیب، رویی روی میوهجایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی هستند. اغلب مطالعات صورت گرفته از تاثیر اسانس گیاهان دا

های خاکزاد انجام شده است و تحقیقات معدودی روی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی در ایران مرکبات، توت فرنگی و بیماری

گونه دارویی دارای مصارف سنتی و  100(. تاکنون بیش از Plotto et al., 2003، 1391بهداد  و آقاباباگلیصورت گرفته است )

 باشند.های گیاهی نعناعیان، چتریان و کاسنی میصنعتی در مناطق مختلف ایران شناسایی شده است که عمدتا متعلق به خانواده

های های گیاهی ضمن تامین سالمت و ایمنی محصول باعث کاهش ضایعات میوه می گردد. حساسیت گونهاستفاده از اسانس

های گیاهی به اجزاء تشکیل های مختلف آن متفاوت است. تفاوت در فعالیت ضد قارچی اسانسقارچی بسته به نوع اسانس و غلظت

ها فعالیت ضد قارچی اسانس ت به تنهایی یا به صورت تشدیدکنندگی با سایر ترکیبدهنده آنها بستگی دارد. یک ترکیب ممکن اس

های (. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس1387، هادیان و همکاران 1386را باعث شود )پیغامی و همکاران 

، عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی و Alternaria alternataتعدادی از گیاهان دارویی تیره نعناع و تیره چتریان بر علیه قارچ 

 تعیین موثرترین اسانس و غلظت مناسب گیاه دارویی مورد نظر بر علیه قارچ مذکور انجام گردید.

 

 هامواد و روش

( و Satureja hortensis(، مرزه )Mentha piperitaنعناع فلفلی ) (،Mentha aquaticaاندام هوایی گیاهان دارویی پونه )    

 Anethum(، شوید )Foeniculum vulgareرازیانه ) و بذر ،(Lamiaceae) از خانواده نعناع (Mentha longifoliaنعناع ارومیه )

graveolens( و زنیان )Trachyspermum copticum )به روش تقطیر با آب به وسیله اسانس گیاهان  تهیه و انیاز خانواده چتر

 استخراج گردید.کلونجر دستگاه 

 ها در محیط کشت:بررسی خواص ضد قارچی اسانس

به روش اختالط عصاره با محیط کشت بررسی شد.  Alternaria alternataهای استخراج شده روی قارچ اثر ضد قارچی اسانس    

د. که پس از وزن کردن، آگار( استفاده ش –دکستروز –)سیب زمینی PDAبه این منظور برای کشت قارچ مورد نظر از محیط کشت 

اسانس در لیتر محیط   1200ppmو  800، 400، 200های شاهد، ها قرار داده شدند. غلظتدر آب مقطر حل کرده و داخل ارلن

وجود آید و اجازه داده شد تا اضافه و به هم زده شده تا امولسیون یکنواخت به PDAهای حاوی محیط کشت دیشکشت، به پتری

های کن که قبال استریل شده بودند از کشتسوراخپنبهمتر توسط چوبمیلی 5های قارچی به قطر گردد. سپس دیسکمحیط جامد 

ها در شرایط دیشهای حاوی مواد غذایی قرار داده شدند. سپس پتریدیشجوان قارچ مذکور تهیه شد و هر کدام در وسط پتری

ساعت، رشد رویشی هاله هر قارچ به طور روزانه و  24داری شد. پس از گذشت نگهگراد ی سانتیدرجه 24تاریکی کامل و در دمای 

گیری گردید. برای هر تیمار سه تکرار در های شاهد توسط قارچ بطور کامل اشغال شود اندازهتا زمانی که سطح محیط کشت پتری

 ( محاسبه گردید :1925) Abbottفرمول ها با بهره گیری از های مختلف اسانسنظر گرفته شد. درصد بازدارندگی غلظت

100  ×IP= C-T/C 

IP=Inhibitory percentageدرصد بازدارندگی : 

C=checkمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار شاهد : 

T=Treatmentمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار مورد نظر  : 

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=146900
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=43485
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 :هاآماری داده تحلیل و تجزیه

های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قالب طرح کامالً تصادفی طراحی و اجرا گردید. دادهصورت فاکتوریل در این آزمایش به    

ها و مقایسه میانگین %5در سطح احتمال  ANOVAها با استفاده از قرار گرفته و آنالیز واریانس داده SAS 9.1آماری با نرم افزار 

 ای دانکن محاسبه شد.با آزمون چند دامنه

 

  نتایج و بحث

 در محیط کشت:  هاخواص ضد قارچی اسانس

به روش اختالط عصاره با محیط کشت بررسی  Alternaria alternataهای استخراج شده روی قارچ اثر ضد قارچی اسانس

های اسانس در لیتر محیط کشت استفاده شد. درصد بازدارندگی غلظت  1200ppmو  800، 400، 200های صفر، شد. از غلظت

داری در سطح پنج درصد بین بازدارندگی روز ثبت گردید. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنی 10مختلف پس از 

 (. 1غلظت مورد استفاده وجود دارد )جدول × های مختلف آنها و اثرات بین نوع اسانس ها از رشد کلونی قارچ، غلظتاسانس

 

 های مختلف اسانس گیاهان داروییبا استفاده از غلظت Alternaria alternataتجزیه واریانس درصد بازداری از رشد کلونی قارچ  -1جدول

 

 )S.O.V )منابع تغییرات  (D.F. درجه آزادی)   )M.S میانگین مربعات)   ّF (محاسبه شدهFs) 

33500/10258 6 اسانس   *72/1060  

17297/13228 3 غلظت   *81/1367  

35621/598 18 اسانس * غلظت   *87/61  

6711/9 56 خطای آزمایش   - 

536/5 ضریب تغییرات     

 %.5دار در سطح تفاوت معنی -*              

 ppm 800های باالتر از ها در غلظتها از رشد قارچ به طور چشمگیری کاسته شد و در برخی از اسانسبا افزایش غلظت اسانس

 (. 2و  1های هیج رشدی دیده نشد )شکل

 
اسانس گیاه دارویی )حروف غیر مشابه  هفتبا استفاده از  Alternaria alternataدرصد بازداری از رشد کلونی قارچ مقایسه میانگین  -1شکل

 .% است( 5دار بین تیمارها در سطح نشان دهنده تفاوت معنی
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های استفاده شده بیشتر مشاهده شد. بیشترین خاصیت ضد مرزه و زنیان از بقیه اسانسدر مجموع اثر ضد قارچی اسانس گیاهان 

مذکور مشاهده شد و صد در صد از رشد قارچ جلوگیری کردند. اسانس  اندر گیاه ppm 1200و  800های قارچی در غلظت

 .ها داشتندختلف در مقایسه با سایر اسانسهای متاثیر کمتری روی جلوگیری از رشد قارچ در غلظت پونهگیاهان نعناع ارومیه و 

 

اسانس گیاه دارویی  هفتهای مختلف با استفاده از غلظت Alternaria alternataمقایسه میانگین درصد بازداری از رشد کلونی قارچ  -2شکل 

 % است(. 5دار بین تیمارها در سطح )حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی

نشان دادند که اسانس هر  A. alternataهای چند گیاه دارویی از ایران علیه بیماری های ضد قارچی اسانسفعالیتآزمایش        

 ,.Hadizadeh et al)بود  دو گیاه گزنه و آویشن باعث کنترل این بیماری شدند که در این بین، اثر گزنه در کنترل بیماری بیشتر

 و آقاباباگلیدر کنترل قارچ نسبت به اسانس گیاهان مرزه و آویشن گزارش شده است ). اسانس زنیان تاثیر قابل توجهی (2009

به   800ppmمرزه، مرزنگوش و دارچین در غلظت  اناسانس گیاه( نیز نتیجه گرفتند که 1393(. کشاورز و همکاران )1391بهداد 

هایی که برای کنترل که در بین اسانس ندای نشان دادطور کامل از رشد کلنی قارچ جلوگیری نموده است. آزمایشات درون شیشه

کشی باشد که با توجه به اثر قارچکشی میبیشترین اثر قارچاستفاده گردید، اسانس مرزه دارای  Alternaria های مختلف قارچگونه

های تواند برای کنترل قارچرسد احتماال میقابل توجه اسانس این گیاه و کم خطر بودن آن برای انسان و محیط زیست به نظر می

)کشاورز و همکاران  ار گیردکش های جدید مورد استفاده قرزای گیاهی و یا حداقل به عنوان مدلی برای ساخت قارچبیماری

1393). 

 

 منابع

 .57-54 :8 .ژوهش در علوم کشاورزی. پ Alternaria solaniرچاتاثیر سه نوع اسانس گیاهی روی رشد ق. 1391. بهداد ا . وآقاباباگلی م. 1

 عامل کپک Botrytis cinerea. بررسی اثر چند اسانس گیاهی در کنترل 1386و قربانپور م.  .هادیان ج، شریفی تهرانی ع. .،فرزانه م ،پیغامی س.. 2

 .10-1: 7. خاکستری سیب. مجله پژوهش کشاورزی

در  Alternaria های مختلف قارچنهارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس گیاهان دارویی بر رشد میسلیومی گو .1393 .س طریقی . وپ طاهری .،کشاورز آ. 3

 .11-1. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. شرایط آزمایشگاه
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