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 چکیده

Penicillium digitatum ،،پوسیدگی میوه در کننده  ایجادترین بیمارگرهای یکی از مهم عامل بیماری کپک سبز مرکبات
 ضمن ،ترکیبات شیمیاییاز مکرر  استفادهمتاسفانه  سازد.وارد میبه محصول قابل توجهی   باشد که خسارتمرکبات می

استفاده از امروزه، . شودمی های مقاوم بیمارگر نیز انسان و محیط زیست سبب بروز جدایه اثرات مخرب بر رویایجاد 
های پس از ها و ترکیبات طبیعی گیاهی، جایگزینی بادوام برای کنترل بیماریهای زیستی نظیر آنتاگونیستکشآفت

پراکنش کشور که در شمال گیاهان بومی از تعدادی عصاره های حاصل از توانایی ، بررسیدر این  .باشدمیبرداشت 
های  از عصاره. گرفت، مورد ارزیابی قرار P. digitatumدر کنترل بیمارگر  کش طبیعیبه عنوان یک آفتدارند نسبتا خوبی 

با روش دیسک  (PDA) 1محیط کشتترتیب بر روی ای بههای آزمایشگاهی و گلخانهبررسی برای این گیاهان متانولی
با  داد ننشانتایج  استفاده شد.ها، ور نمودن در عصارهبا روش غوطه پرتقال رقم واشنگتن ناول یمیوه روی کاغذی و

های گیاهی ناحیه بازدارندگی از رشد را در اطراف دیسک کاغذی،  اینکه در روش آزمایشگاهی، تعدادی از عصاره وجود
 .Pداری مانع از تولید اسپور توسط قارچ  طور معنی هبکه بود تنها گیاه سرخاب کولی  ، انباریط یاما در شرا ،کردند ایجاد

digitatum های غیر حاللکمک ستون کروماتوگرافی و با  استفاده ازسرخاب کولی با  یبا جداسازی اجزاء عصاره .شد
جزء خالص حاصل شد.  11، (TLC)  2با کمکها  تعیین خلوص آنو  قطبی متانولاتیل اتر و ه قطبی دیقطبی هگزان، نیم

-نتایج میزان تاثیر هر جزء بر بیمارگر کپک سبز در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که عامل موثر در این عصاره را می

 توان با کمک حالل قطبی متانول استخراج نمود.

 .، عصاره گیاهیواشنگتن ناولمرکبات، سرخاب کولی،  کپک سبز، های کلیدی:واژه
 

 1مقدمه
پوسایدگی  مولاد  هاای   ترین بیماری کپک سبز یکی از مهم 

 Penicilliumکه توسط بیماارگر  است میوه در مرکبات 

digitatum شااود. اسااپورهای ایاان بیمااارگر   ایجاااد ماای
تارین   قاردند از طریق زخم وارد میوه شده و سبب شاایع 

های پس از برداشت میاوه مرکباات    ترین بیماری و مخرب
. ایاان بیمااارگر در (2005همکاااران، مااارکوو و ) شااوند

                                                 
1
Potato Dextrose Agar 

2
Thin-layer Chromatography 

شاده و در مراحال    یافت دنیاکاری  مرکباتمناطق  یکلیه
، انتفال و انبارداری و نیز در مراحال پاس از آن،   برداشت
تولید اتیلن توسط شوند. میتخریب میوه آلودگی و سبب 

این بیمارگر که باه عناوان هورماون رسایدگی نیاز تلقای       
تغییار  در تساریع  و  میاوه شود، سبب افازایش تانفس    می

ساارعت و میاازان  در نتیجااه آن، و شااده رناام میااوه  
در ایان   (.1940)بیالاه   یاباد  افازایش مای  میاوه  پوسیدگی 

خساارت   10-30% حادود  ،مرکباتبسته به گونه  بیماری
کاه   منااطقی البتاه در   .(  1996a, b)آراو  دشاو  وارد می
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شاااید مراحاال برداشاات بطااور صااحیگ صااورت نگیاارد،  
  %50از  بایش خسارت در مراحل حمل و نیز انبارداری به 

. حتای گازارش شاده    (2004)تریپااتی و دوبای    نیز برسد
تواناد در طای حمال و نقال در      ایان بیمااری مای   است که 

% محصاول را نیاز از باین    90مراحل پس از برداشت، تاا  
در ساالیان گذشاته،    .(2007)ماکاریزین و همکاران،  ببرد

مبارزه با این بیماری از سموم مختلفای  برای پیشگیری و 
هاای   کش به دلیل مصرف مکرر قارچ . استفاده شده است

 متانیل فنات و یا پیری فنیل ارتو ایمازالیل، تیابندازول، سدیم
)کیناای   نده اهای مقاوم بیمارگر نیز تظاهر پیدا کرد جدایه

 از طرف دیگر، .(2016، زیاو و همکاران 2007و همکاران 
اناوا   باروز  هاا و   بر روی سطوح میوه سموماین بقایای 
غذاهای آلاوده  اثر مصرف مکرر  درهای احتمالی  بیماری

بارای   الاذکر، سابب شاده تاا اهاداف کاالن       سموم فوقبه 
 سامت ماوارد جاایگزین ساموم      باه مبارزه با بیمارگرها، 

هاای  روشاز لاذا اساتفاده    الا((  1996)آراو  سوق یابد
هاای زیسات    خاطر کاهش آلودگی ، بهشیمیاییکنترل غیر 

محیطی و نیز همسو بودن باا کشااورزی پایادار، بسایار     
ماوارد   هاای اخیار   در ساال مورد توجه قرار گرفته است. 

هااای  مز عواماال طبیعاای نظیاار میکروارگانیساا امتعااددی 
بعنااوان جااایگزینی باارای  آنتاگونیساات، ترکیبااات طبیعاای

 وطارح شاده اسات    های پس از برداشات م  کنترل بیماری
هاای آن   هاای گیااهی، یکای از نموناه     استفاده از عصااره 

وجااود ترکیبااات  (2003)اوباااگو و کورسااتن  باشااد ماای
های گیاهی از چنادین دهاه قبال،     ضدمیکروبی در عصاره

 000/250تا چند سال اخیر از باین   وت مشخص شده اس
از آنهاا جهات    5-15% گونه گیاهان عالی موجود در دنیا،

وجااود خااواص درمااانی، مااورد مطالعااه قاارار  بررساای 
ترکیباات   یکلیاه . (2003)روجااو و همکااران   د انا  گرفته

 اصالی توان به پان  گاروه    ضدمیکروبی در گیاهان را می
دها، ها، آلکالویی ترکیبات فنلی، ترپنوییدها و اسانس شامل

 بنادی نماود   قسایم ها تاستیلن نیز پلیپپتیدها و لکتین و پلی
 هاا  آماین  جمله پلیاز  البته ترکیبات دیگری. (1999ن ا)کو
و و همکاااران و)ایاا هااا ایزوتیوساایانات ،(1963 ،گیساامن)

و  (1988)تاااادا و همکااااران  هااااتیوساااولفینات ،(1991
را نیاااز  (1993)موراکاااامی و همکااااران  گلوکوزیااادازها

باشاند.   توان نام برد که دارای اثرات ضد میکروبی می می

ضااد قااارچی در خصااوص اثاارات  یااراخ یهااا در سااال
،  Penicillium هااایگونااههااای گیاااهی باار روی  عصاااره

گال   تاوان  یما ای انجام گرفته اسات کاه    تحقیقات گسترده
دیکسااایت و همکااااران ) (Ageratum conyzoides) اباااری
)اوبااااگو و کورساااتن  (Allium sativum) سااایر ،(1994
و درخااات صااام   (Thymus vulgaris)ن آویشااا، (2003

 ،(2006)مکبیااب و همکاااران   (Acacia senegal) ساانگالی
 پسااند دشااتیشاااه،  (Cymbopogen citratus)علاا( لیمااو 

(Lantana camara)  اکاااالیپتووو (Euclyptus rostrata) 

 Carica ) ، بااذر انبااه هناادی(2006اومیمااا و  )عباادالخیر

papaya)   گیاااه یعصاااره، (1994)بوتیسااتا و همکاااران 
)ویتساید و همکااران   (Erythrina coralloides) فردوسی

)آددایااو و همکاااران   (Senna Alata) گاال ساانا ، (1989
 (.Plantus sp)رچناا  یااه بذر و بار  گ  یها عصاره، (1999

 Rubia) گیااااه رونااااو، (2003)بوتیساااتا و همکااااران 

tinctorum) گردو ، (Juglans regia) گلرناک و (Carthamus 

tinctorius)  هااای  عصاااره، (2000)محرابیااان و همکاااران
زاده و همکاااران،  )علاای )Avicennia marina(ا گیاااه حاار 

 (Peganum harmala)، بتاکاااربولین گیاااه اسااپند  (2016
 Rosmarinus)، رزمااااری(2017)اولمااادو و همکااااران  

officinalis)    ،دررا نااام باارد.  ( 2016)هناادل و همکاااران 
فلاور  کاه ایان    نتشار دارداهای گیاهی متنوعی  ایران گونه

امیاد  )  گیارد  گیاهی را در بار مای     گونه 7500بیش از  غنی
از دیار بااز توساط بشار     اغلب  (. این گیاهان1379بیگی، 

اند. با توجاه باه    شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته
دوم قرن اخیر، تحقیقات فارماکودینامیک ی این که از نیمه

جهاان  وسیعی روی گیاهان داروئی در بیشتر کشورهای 
انجام گرفته و بویژه در چند ساال اخیار کشافیات مهمای     

گیاهاان ماذکور حاصال شاده      یروی ترکیبات ناشناخته
، لاذا مطالعاه بار روی ماواد ماوثره      (2006عبادی، ) است

 نیاز  ر سارزمین ایاران  بین گیاهاان موجاود د   در داروئی
بایسات همساو باا تحاو ت      و مای  است بسیار مورد نیاز

از فلاور منطقاه    طبیعی جاایگزین  محصو ت نوین جهانی
   .گیرد تهیه و مورد استفاده قرار

 
 اهمواد و روش

 های گیاهی از طبیعت آوری نمونه جمع 
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تاارین گیاهااان رویشاای موجااود در مناااطق    مهااماز  
که دارای گسترش وسیع در منطقاه   مختل( شمال کشور

 آوری و های مختل( اعم از بر  و گل جماع  ، انداماندبوده
منتقال   دانشکده شیمی دانشاگاه مازنادران   به آزمایشگاه

هاایی باه    بارای شناساایی نیاز، نموناه    . (1)جادول   یدگرد
 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ارسال شدند.هرباریوم 

 
 یریگعصاره

جهت استحصال عصااره از گیاهاان ماورد بررسای،          
های گیااهی در شارایط طبیعای،     پس از خشک کردن اندام

 سااعت  24ه، باه مادت   گرم از گیااه پاودر شاد    25 مقدار
درون حالل خیسانده شد. در این مرحله بطور جداگانه از 

اتار و  تیلسه حالل غیر قطبی هگزان، حالل نیمه قطبی دی
محلول متانول و آب با نسبت یک به نه استفاده شد. پاس  

هاا ابتادا باا قیا( باوخنر       هرکادام از مخلاو   از یک روز 
 سااپس تاااثیر  حااالل پراناای شاادند و ه صاااف گردیااد 

آمااده باار روی قااارچ مااورد نظاار   دسااتهااای ب عصاااره
 آزمایش گردید.

 

 مشخصات گياهان مورد استفاده در اين بررسي -1جدول 

نام علمي         نام فارسي   نمونه برداری نام تيره  

اندام  مکان زمان

 مصرفي

 برگ آمل بهار Brassicaceae تيره شب بو  Brassica napus كلزا

 برگ بابل تابستان Juglandaceae تيره گردو Pterocarya fraxifolia لرگ

 برگ بابل تابستان Plantaginaceae تيره بارهنگ Plantago major بارهنگ

 برگ ارتفاعات رامسر بهار Apiaceae تيره چتريان Heracleum percicum گلپرايراني

 برگ ارتفاعات تنکابن بهار Boraginaceae تيره گاوزبان Borago officinalis  گل گاوزبان

هوائي اندام ارتفاعات رامسر بهار Asteraceae (Compositae)    تيره كاسني Achillea millefolia بومادران  

 برگ ارتفاعات تنکابن بهار Araceae تيره شيپوری Arum orientalis گل شيپوری

سرخدانگان تيره Phytolacca Americana سرخاب كولي  Phytolaccaceae برگ ارتفاعات نشتارود تابستان 

بره گوش  Phlomis sp. تيره نعناع Labiatae برگ ارتفاعات رامسر بهار 

آبي تيزك تره  Nasturium officinalis تيره چليپايان Cruciferae هوائي اندام تنکابن بهار  

 
 سوسپانسیون قارچی ییهته
از  P. digitatum یقااارچی گونااه یاولیااه یزادمایااه     

ساازی  و پس از خاالص  تهیه  تحقیقات مرکبات یموسسه
قطعااتی از میسالیوم    به روش تاک اساپور کاردن،   مجدد 
 ساایب زمیناای یعصااارهغااذایی باارروی محاایط  قااارچ

و شاده  کشات داده   همراه با کلرامفنیکال ، اردکستروز آگ
باا  انکوبااتور   روز درچهاار   باه مادت  تشتک های پتاری  

هماساایتومتر،  م بااا کمااک   .گرفاات قاارار ºC 25 دمااای
، تهیاه  لیترمیلیاسپور در  1×106سوسپانسیونی با غلظت 

 شد.

 
 

 اثبات بیماریزائی بیمارگر
کماک   هاا باا   ، در ابتادا میاوه  زائای برای اثبات بیمااری      
بطور ساطحی اساتریل شاد. ساپس بار روی       70ل %اتانو

 ایجااد شاد   متار  میلای  ساه میوه سوراخی به قطر و عمق 
میکرولیتاار سوسپانساایون  10بااا کمااک ساامپلر  سااپس 
های ایجاد شاده بار روی میاوه    در درون سوراخ مربوطه
 یدرجاه  25در دماای   هاا  و میاوه شاده  ریختاه    مرکبات،
به %، 90 با ی گراد و در داخل پالستیک با رطوبت سانتی

مدت سه روز نگهداری شدند. بارای تیماار شااهد نیاز از     
 آب مقطر استریل استفاده شد.  
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های استتررا  شتده    بررسی اثرات ضدقارچی عصاره
 محیط کشت مصنوعیدر شرائط 

 50 ،هااا ضاادقارچی عصاااره باارای ارزیااابی تاااثیر        
 سوسپانسیون حاوی اسپورهای قارچ بیمارگرمیکرولیتر 
-باه  PDAبر روی محیط غاذائی   ،اسپور 1×105  با غلظت

طاوری کاه اساپورهای    باه  شاد  کشت داده صورت چمنی 
ت در کل تشتک کشت پخاش  خبیمارگر تقریبا بطور یکنوا

میکرولیتاار آب  50در عصاااره، هاار گاارم از 02/0 .شااوند
بصورت سوسپانسیون درآمده و باا کماک    مقطر استریل

میکرولیتر از  12سپس استریل شدند.  میکرومتر 22فیلتر 
اساتریل  دیسک کاغاذی  ر روی ب حاصل گیاهی یعصاره
پس از خشک شادن،  و  شدهمتر اضافه  میلی ششبه قطر 
بار روی محایط کشات قارار     غشاته باه عصااره    آدیسک 
طرح کامال تصادفی و باا   این آزمایش در قالب یک گرفت.

تیماار شااهد   هر تیمار انجام شد و بارای   برای سه تکرار
 .گردید نیز از آب مقطر استریل استفاده

 
های استتررا  شتده    بررسی اثرات ضدقارچی عصاره

 انباریدر شرائط 
های اساتخراج   برای بررسی اثرات ضدقارچی عصاره     

پرتقال رقم تامسون  یای، از میوه شده در شرائط گلخانه
شاااخص مشخصااات اسااتفاده شااد. در زمااان برداشاات، 

یاا   جاماد محلاول  درصاد کال ماواد    نظیر  هارسیدگی آن
برابار   قابال تیتار  اسید درصد ، 13معادل  بریکس یدرجه
 یموسساه در ،  41/0برابار   هاا آن و مقدار نسبت 64/31

ها پس از انتقاال   تحقیقات مرکبات کشور، تعیین شد. میوه
دقیقاه  یاک الای دو    % به مادت 70با اتانول  به آزمایشگاه، 

باه قطار پانج     ییهاسوراخ تداابشدند.  ضدعفونی سطحی
متار باا کماک چاوب پنباه      متر و باه ارتفاا  دو میلای   میلی

هاا باه    میاوه و سپس شده  جادیا وهیم یرو برکن سوراخ
هااای  دقیقااه در داخاال سوسپانساایون عصاااره دو ماادت
دقیقاه در   10باه مادت    هاا میاوه  .ندشاد  ، قرار دادهگیاهی

باا کماک    تا خشک شوند سپس دمای اتاق نگهداری شدند
 میکرولیتر سوسپانسایون بیماارگر باا غلظات     10 ،سمپلر
هاای حفار شاده    درون سوراخ لیتردر میلی اسپور 1×105

در دماای   هاا  و میوهشده ریخته   مرکبات، یبر روی میوه
 گراد و در داخل پالساتیک باا رطوبات    سانتی یدرجه 25

، به مادت شاش روز نگهاداری شادند. بارای تیماار        %90
کاه  از آنجائی شد. شاهد نیز از آب مقطر استریل استفاده 

از قارچکش گروه بنزیمیدازول برای شستشوی  باغداران
لاذا در بررسای فاوق از قاارچکش      ،کنندمیوه استفاده می

عناوان  باه  ای از ایان گاروه    تیابندازول به عناوان نمایناده  
در به ازاء هار تکارار   . استفاده شدای تیمار شاهد مقایسه

. پاس از شاش   شاد  عدد میوه در نظر گرفته 10، هر تیمار
هاای   هاا، میاوه   روز، برای تعیین میازان کاارآئی عصااره   

یااک لیتاار آب مقطاار حاااوی  در داخاال بشااریتیمارشااده 
 قارار  %1/0  (v/v)باا غلظات    80همراه باا تاویین   استریل 
داده تکان شیکر ا استفاده از و به مدت یک ساعت ب گرفته

ی وارد آب استریل گردد. با کماک  چشد تا اسپورهای قار
موجاااود در اساااپورهای غلظااات هماسااایتومتر، میااازان 

 .شد  تعیین هاسوسپانسیون

 
بتتا کمتتو ستتتون برتتتر  یجداستتازی اجتتزاا عصتتاره

 کروماتوگرافی
هااای مقاادماتی در خصااوص اثاارات  پااس از بررساای     

 یهااا مشااخص گردیااد کااه عصاااره ضاادقارچی عصاااره
ضادقارچی را  اثار  بیشترین  اب کولیمتانولیک گیاه سرخ

 از کروماااتوگرافی تفکیااک اجاازاء آن،لااذا باارای  دارا بااود
استفاده شاد. باه عصااره     ستونی با فاز ساکن سیلیکاژل

مقداری پودر سیلیکاژل مخصوص ستون کرومااتوگرافی  
 جهات  به همراه اتار اضاافه گردیاد و عمال حاالل پرانای      

شاد. باه ایان ترتیاب     ها انجاام  خشک شدن کامل عصاره
عصاره بطور کامال جاذب سایلیکاژل شاده و پاودر زرد      

دسات آماد. ساتون کرومااتوگرافی باا       رنگی باه  سبز تیره
از سوسپانسیون سیلیکاژل در هگزان پر گردیاد.   استفاده
آماااده شاده بااه ساتون اضااافه گردیاد. باارای     یعصااره 

جداسااازی مااواد طبیعاای موجااود در عصاااره کااه دارای 
 زم اسااات قطبیااات   ،باشاااند قطبیااات متفااااوتی مااای  

ی ستون به تدریج از غیر قطبای باه قطبای     شستشودهنده
امالً غیار قطبای   تغییر یابد. بنابراین از هگزان نرمال که کا 

اسات شارو  و سااپس باا افاازودن مقاادیر مشخصاای از     
به تدریج افزایش داده شد. بارای   اتر، قطبیت حالل اتیل دی

 جادول  ایجاد قطبیت بیشتر از حالل متانول استفاده شاد. 
هااای مااورد اسااتفاده در عماال  ، نساابت و حجاام حااالل2
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دهاد. بارای تعیاین     جداسازی را به طور کامل نشاان مای  
میزان خلوص هر جزء نیاز از روش کرومااتوگرافی  یاه    

 .استفاده شد نازك

 

  كروماتوگرافيستون با استفاده از جداسازی اجزا عصاره  جهت ،ليترميلي 100در هر های مورد استفاده حاللنسبت درصد ترتيب  -2جدول 

 متانول دی اتيل اتر هگزان رديف

1 100 0 0 

2 80 20 0 
3 60 40 0 
4 50 50 0 
5 40 60 0 
6 30 70 0 
7 20 80 0 
8 10 90 0 
9 0 100 0 
10 0 98 2 
11 0 95 5 
12 0 90 10 
13 0 75 25 
14 0 50 50 
15 0 0 100 

    
اثرات ضد قتارچی اجتزاا جتدا شتده بتر روی      بررسی 

  محیط غذائی
 یعصااره  ماوثرترین  برای یافتن اینکه کادام جازء از       

مجادداً  تااثیر ضادقارچی بیشاتری دارد،    مورد بررسای،  
شد. در این مرحله انجام پیشین آزمایشی مشابه با روش 

، خلاوص  2نسبت حالل به کار رفته مطاابق جادول    15 از
سااتون کروماااتوگرافی، بااا اسااتفاده  خروجاای از ترکیااب

 Thin Layer) ازکرومااااااتوگرافی  یاااااه ناااااازك 

Chromatography-TLC)   11، ارزیابی شدند که در مجماو 
برای بررسای  . حاصل شد جزء خالص و مجزا از یکدیگر،

جازء   11توساط ایان    میزان تولید هاله بازدارنده از رشد
کامال تفکیاک    یباه هماراه عصااره    هخالص به دست آمد

مجددا آزمونی ، بر روی بیمارگر کپک سبز مرکبات نشده
رح کامال تصاادفی  طدر قالب  ،PDAبر روی تشتک کشت 

تیماار  بارای  ، بارای هار تیماار انجاام شاد      و با سه تکرار
 گردید. شاهد نیز از آب مقطر استریل استفاده

 ایج و بحثنت
 اثبات اصول کخ

 بار اسااو   بیماارگر زائای   در خصوص اثبات بیماری     
سوسپانساایون پااس از تزریااق روز  چهاااراصااول کاا ، 

 مشاهده گردید. وه، عالئم بیمارییبه مبیمارگر 

 

 تشتو غذاییآزمایشات بازدارنگی از رشد بر روی 
 با کمک حالل متانول های گیاهی جداسازی عصارها ب     
هااا در ممانعاات از رشااد بیمااارگر، آنبررسای کااارآئی  و 
  کااامالً یآزمایشااوتحلیاال در قالااب طاارح   تجزیااهنتااایج  

ها، تااثیر   تعداد معدودی از عصارهداد که نشان تصادفی 
 P. digitatum نسابتاً خاوبی در جلاوگیری از رشاد قاارچ     

واریاانس آنهاا بیاانگر     اند و نتایج حاصل از تجزیه  داشته
دار شدن اثرات ضدقارچی آنهاا، در ساطگ احتماال     معنی

هاا باا روش   بنادی میاانگین  نتاایج گاروه  . باود  یک درصد
هاای گیااهی از نظار تااثیر در     عصااره  داد دانکن، نشاان 

 (3گیرند )جدولگروه مجزا قرار می چهار
 

 آزمایشات بازدارنگی از رشد بر روی میوه
های گیاهی و انجاام آزمایشاات    عصاره یتهیه پس از

هاای  ، بررسای در شارایط آزمایشاگاهی  ضد قارچی آنها 
بر روی میوه انجام شد. نتایج آزمایشات بررسای  تکمیلی 

ها جهت کنتارل کپاک سابز مرکباات،      میزان تاثیر عصاره
ها با غلظت ماورد اساتفاده    هی  کدام از عصاره داد نشان
نبودند اماا میازان    به بازداری از بیماریزائی بیمارگر قادر

-زایی با یکدیگر تفاوتی آشکار را نشان مای شدت بیماری

 (.1)شکل  داد
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های گياهي مختلف مورد بررسي  توسط عصاره Penicillium digitatumمقايسه ميانگين ميزان توليد هاله بازدارنده از رشد قارچ  -3جدول

 در سطح احتمال يك درصدآزمايش با كمك آزمون دانکن  در

 متر( بازدارندگي)ميليميانگين قطر هاله  عصارهنام فارسي 

 

 بندی دانکن گروه

 a 53/22 سرخاب كولي

 b 12 لرگ

 c 7 بومادران

 d 0 گل گاوزبان

 d 0 گلپرايراني

 d 0 آبي تيزك تره

 d 0 بره گوش

 d 0 كلزا

 d 0 بارهنگ

 d 0 آبي تيزك تره

 d 0 گل شيپوری

 d 0 آب

 
بازدارنادگی از  نتایج حاصال از تجزیاه و تحلیال آزماون     

برخاای از  کاارد کااه  مشااخصمیاازان اسااپور تولیاادی   
گیاهان مورد بررسی، تاثیر نسبتا خاوبی در  های  عصاره

، داشااتند تولیااد اسااپور توسااط بیمااارگر  جلااوگیری از 
دار  بیاانگر معنای   هاا، بطوریکه جدول تجزیه واریاانس آن 

 یک درصد در سطگ احتمالها،  آنقارچی شدن اثرات ضد
 هشتمیانگین تیمارها با استفاده از روش دانکن، در  .بود

 .شدندبندی مجزا گروهگروه 

هاا در   در بررسی اثارات ضادقارچی بار روی میاوه          
ها، تنها در بین عصاره ای نیز مشخص شد شرائط گلخانه

گیاه سرخاب کولی تا حد مطلاوبی ماوثر باود.     یعصاره
ایان گیااه بار روی رشاد اساپورهای بیماارگر        یعصاره

تاثیری کمی داشته و اسپورها قادر بودناد رشاد کارده و    
بعدی یعنای در تولیاد    یتولید میسلیوم کنند اما در مرحله

. هرچناد  (5)شاکل شاماره    اسپور دچار اختالل می شدند
بطور کامل تاثیر بازدارنگی بر روی بیمارگر اعمال نشده 

کی از عواملی که در انبارهای میوه میزان اما بدلیل اینکه ی
ئای اسات کاه     تولید اساپورها دهد، افزایش میخسارت را 

شاوند، از اینارو    تحت عنوان اینوکلوم ثانویاه قلماداد مای   
کاولی، سابب کااهش چشامگیری در     سارخاب   یعصاره

هاا باا    گاردد. بررسای  میزان اینوکلوم ثانویه بیمااری مای  

د اساپورها نیاز مویاد    کمک هماسیتومتر و شمارش تعادا 
   (.1همین نکته بود )شکل

کولی توانست تولید اساپورهای ثانویاه را در    سرخاب
حد مصرف سم قارچکش تیابندازول کاهش دهد، باا ایان   
تفاوت که سم تیابندازول حتی ماانع از رشاد قاارچ شاده     
بود ولیکن این گیاه تاثیری بر روی رشد بیمارگر نداشاته  

ثانویااه هااای چرخااهو صاارفاً از تولیااد اسااپور و شاارو  
باود   1959اولین بار نیکل در ساال  جلوگیری کرده است. 

 Phytolacca)که اثرات ضد قارچی گیااه سارخاب کاولی    

americana)  البتاه از ایان    (.1959)نیکال   را گزارش نماود
های بعد نیز گزارش تاثیر ضادقارچی ارائاه   گونه در سال

های بعاد نیاز   (. در سال1995 و همکاران، )کوبایاشی شد
باه عناوان ملاال     اند. یافتهمحققین به نتایج مشابهی دست 

(، مشاخص  2001)گوانام هاو و همکااران    گانم هوا گائو
پپتیدهائی متشکل از  P. americanaنمود که در بذور گیاه 

شود که بر روی طی( وسایعی از   می اسیدآمینه یافت 38
فعالیتهااای قااارچ مااوثر بااوده و قااادر اساات برخاای از    

چهااای بیمارگرهااای گیاااهی و نیااز تعااداد معیناای از قار  
 ساپروفیت را از بین ببرد.
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با استفاده از  هاگياهي در سطح ميوه های مختلف عصارهكاربرد  در اثر Penicillium digitatumقارچ  در توليد اسپور  ميزانميانگين مقايسه  -1شکل

 روش دانکن در سطح احتمال يك درصد

 

 اسات همچنین گزارش شده که این گونه دارای پروتئینای  
)زوبنکو و همکاران  است که دارای خاصیت ضد ویروو

 P. tetrameraهاای دیگار ایان تیاره گوناه        . از گونه(2000
باشااد کااه بخاااطر داشااتن مااواد ساااپونین باار روی   ماای

)اسکا نت و باشد موثر می طلب،  قارچهای بیمارگر فرصت

)کیروگااا و همکاااران  P. dioicaگونااه  .(2002همکاااران 
 کااه دراساات هااای ایاان جاانس  نیاز از دیگاار گونااه  (2001

خاصااایت  گیاهاااان دارای گذشاااته از آنهاااا باااه عناااوان
 .شده استنام برده ضدقارچی 

 
توليد اسپور توسط بيمارگر در و عدم های سمت راست( )ميوهسوسپانسيون بيمارگر توليد اسپور فراوان توسط بيمارگر در تيمار با  -5شکل

 های سمت چپ( استفاده از عصاره سرخاب كولي )ميوهاثر 

 

گااردو نیااز از جملااه گیاهااانی اساات کااه   یاز تیاارهلاار  
های شمال ایران  بصورت جنگلی در ارتفاعات پائین جنگل

هرچند ایان گیااه    (1381, و همکاران )کامل یابد رویش می
زمایشگاهی بر روی کپک سبز مرکبات آ یتنها در مرحله

ای تااثیر چنادان    گلخاناه  یکمی موثر بود اماا در مرحلاه  
اساات. در گزارشاای بااه اثاارات ضااد   چشاامگیری نداشااته

 Heracleum maximumهای گلپر البتاه گوناه    قارچی ریشه
در مناابع   .(2006)وبساتر و همکااران    اشاره شده اسات 

گااو   گال   گزارشاتی مبنی بر اثارات ضادقارچی بارهنام،   

تیازك آبای گازارش     باره و تاره   زبان، گل شیپوری، گوش
 نشده است.

 
 موثر در گیاه سرخاب کولی جزابررسی 

هااای مقاادماتی در خصااوص اثاارات   بررسااینتااایج       
گیاااه  یعصااارهنشااان داد کااه هااا  ضاادقارچی عصاااره

ساایر  کولی بیشترین تاثیر ضدقارچی را در باین  سرخاب
-باشد. عصااره های گیاهی مورد بررسی دارا می عصاره

ای از ترکیبات فیتوشیمی با خواص های گیاهی منابع غنی
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باشند. بنابراین بسیاری از ضدمیکروبی شناخته شده می
این گیاهان به دلیل داشتن چنین خصوصیاتی که حاصال  

قارار  استفاده مورد د، نباشانویه میسنتز در متابولیسم ث
لکالوییاد،  سااپونین، آ توان . از ترکیبات موثر میگیرندمی

استرویید، فالوونویید، تانن ، فنل و ترکیبات کربوهیادارت  
های گیاهی رانام برد که قسمت اصلی بسیاری از عصاره

به دلیل تنو  از این رو  (.2000، )اکینمی دهدرا تشکیل می
های گیاهی، نو  حاالل ماورد   موجود در عصارهترکیبات 

-دارا مای در استحصال آن ترکیب را استفاده نقش مهمی 

(. در ایاان بررساای 2011)آمزاد حسااین و ناااگورو، باشااد
گیاااه  یتفکیااک جاازء یااا اجاازاء مااوثر در عصااارهجهاات 

ساه  ، از با استفاده از ستون کروماتوگرافی سرخال کولی
هاای اشااره   نسبتقطبی، نیمه قطبی و غیر قطبی با حالل 
. نتااایج مطااابق جاادول شااماره دو، اسااتفاده شااد  شااده 

نشااان داد محصااول   (TLC)کرموتااوگرافی  یااه نااازك  
جاازء خااالص  11تاوان بااه  ساتون کروماااتوگرافی را ماای 

میازان  تفکیک نمود. نتایج ارزیاابی تواناایی هار جازء در     
بار   P. digitatumارچ بازدارناده از رشاد قا    یتولیاد هالاه  

ای اجازا اولیاه  ، نشان داد  PDAروی تشتک کشت حاوی 
هاای غیار قطبای    که در ساتون کرومااتوگرافی باا حاالل    

هگزان یا نیمه قطبی دی اتیال اتار جداشاده بودناد، تااثیر      
رشاد نداشاته و یاا     بازدارناده از  یچندانی در تولید هاله

اماا اجزایای کاه در    اند.  توان گفت که کالً بی تاثیر بوده می
انتهااای سااتون کروماااتوگرافی و بااا کمااک حااالل قطباای  

اند، نسابت باه ساایرین،     متانول به تنهائی استخراج گشته
باه عباارتی    در بازدارندگی بیمارگر موثرتر باوده اسات.  

سارخاب   یتوان بیان نمود که اجزاء موثر در عصااره می
 هاای توساط حاالل  توان میکولی خاصیت قطبی داشته و 

هاای  بررسای نتاایج   قطبی نظیر متانول استحصال نماود. 
متانولی سرخاب کولی بر  یپیشین نیز نشان داد عصاره

روی برخی بیمارگرهای قارچی دارای  اثرات ضادقارچی  
                  متاااانولی گوناااه یعصاااارهتااااثیر مااای باشاااد. نظیااار 

P. americana   بااار روی بیمارگرهاااای بالسااات بااارنج
(Magnaporthe oryzae) ،  کپااک خاکساتری گوجااه فرنگاای

(Botrytis cinerea) ،Late Blight  گوجااه(Phytophthora 

infestans)   ،تحقیقاات گذشاته    (.2012)باجاپی و همکااران
ترکیبااتی  تاوان  با کمک حاالل متاانول مای   که نشان داده 

 یموعااهجرا از منظیاار آلکالوییااد، فالونوییااد و ساااپونین 
)آ بااری و همکاااران،  کاارداسااتخراج گیاااهی  یعصاااره
ها ترکیبات فنلی هستند که که توساط گیااه   فالون(. 2014

شوند و به نظار  در پاس  به آلودگی میکروبی ساخته می
هاا  ای از میکروارگانیسام رسد بر روی طی( گساترده می

موثر باشند. به دلیل طبیعت چربی دوساتی فالونوییادها،   
ا اختالل در غشااء سالولی و دیاواره    احتما  نقطه اثر آنه

(. ساپونین ترکیباات  1996)تسوچیا،  ها باشدسلولی قارچ
هاای گیااهی   ای هستند که در طی( وسیعی از گونهثانویه

هاای غیار فعاال    شوند. آنها بصورت پایش مااده  یافت می
بیمارگرهاا بصاورت    یکه به سرعت پس از حمله هستند

درآمااده و از گیاااه  هااای فعااال بیولااوژیکیآنتاای بیوتیااک
تارپن کاه   تاری  (.2003و همکااران،  وکناد)رن محافظت مای 

گردد، در گیاه سارخاب  ها محسوب مینوعی از ساپونین
باشاد از  کولی به نام فیتو کا ساپونین هام معاروف مای   

 (2008آید)ونم و همکاران، های این گیاه بدست میریشه
در  شامالی باوده ولای    گیاه سرخاب کولی بومی امریکای

شاود.  اروپای مرکزی و مناطق مدیترانه به وفور یافت می
متاانولی   یعصااره  ینتایج بررسی اجزاء تشکیل دهناده 

مقااادیر زیااادی  ، نشااان داد  P. americanaباار  گیاااه  
پلاای فناال ، فالونوییااد و مشااتتقات هیدروکساای ترکیبااات 

)ژلااوا  شااودیافاات ماایعصاااره نااو   در ایاانساایانامیک 
صاارف نظاار از خااواص ضاادمیکروبی،  (.2013دمیتااورا، 

ترکیبات فیتوشیمی موجود در گیاهان که به عنوان فعاال  
جملاه  از شوند داری خواصی بیولوژیکی نیز محسوب می

باشند )امازاد  مینیز ضد سرطان خواص اکسیدان و آنتی
باه  نیاز  (. گیااه سارخاب کاولی    2011حسین و همکاران، 

دلیاال داشااتن خااواص آنتاای اکساایدان، ضااد ویااروو،    
( 2012ضدمیکروبی، ضد سارطان )پاجپاای و همکااران،    

جملاه در   ازدر طب سنتی برخی از کشاورها  مصرف آن 
در مجماو   . (2010باشاد )یاان و کایم،    کره، مرسوم مای 
دسات آماده از   تار ترکیباات ماوثر باه    برای شناخت دقیق

لعاات بیشاتر ماورد نیااز     متانولی این گیاه مطا یعصاره
و به دلیل پاراکنش خاوب ایان گیااه در منااطق      باشد، می

توان از آن در کشااورزی پایادار و در   شمالی کشور، می
   راستای کاهش مصرف سموم نیز استفاده نمود.
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Abstract 

Penicillium digitatum, the causal agent of citrus green mold, is one of the most important pathogens 

among citrus fruit rot agents. Unfortunately, the continuous application of chemical pesticides have 

serious effects on human health and environment. As well as development of resistance is a latest 

against their resistance to chemical pesticide. Today, research on bio-pesticides using microbial 

antagonists and natural plant products has become more important as viable alternatives to control 

postharvest diseases. In this research, some wide spread endemic plant spears were collected from 

North of Iran and their potential as natural bio-pesticide were evaluated. Metabolic extracts of these 

plants were tested on PDA medium in vitro and on citrus fruits in vivo for their efficacy to control 

P. digitatum when applied as disc diffusion method and soaking in plant extract suspension 

respectively. Results showed some plant extract produce inhibition zone around paper disc In vitro 

test, but in vivo test, only extract of Phytolacca americana has significant effect and inhibited spore 

production by Penicillium sp. Eleven Components were identified from Pytolea American extranets 

using eleven Chromatography by  Hexane, Diethyl ether and Methanol solvents, an non-polar, 

semi-polar and polar solvent, respectively. And purified using thin layer Chromatography (TLC). 

The antifungal effects of each 11 components on P. digitatum showed only component were 

extracted with methanol polar solvent have the most antifungal properties. 
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