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چکیده
قارچهای  Fusarium culmorumو  F. graminearumاز مهمترین عوامل بیماریزای غالت هستند که خسارتهای کمی و
کیفی به گندم وارد میآورند .با توجه به خطرات زیست محیطی کاربرد ترکیبات شیمیایی ،استفاده از روشهای جایگزین
در مدیریت این بیمارگرها از ضرورت برخوردار میباشد .در این تحقیق اثر عصارههای متانولی آویشن ،اسپند ،زیرهی
سبز و چای کوهی در مهار رشد این دو بیمارگر در غلظتهای  750 ،500 ،250و  1000پیپیام در شرایط آزمایشگاهی
بررسی شد .نتایج نشان داد که از بین تمامی عصارههای مورد آزمایش ،عصارهی متانولی آویشن در غلظت  1000پی-
پیام با  81/25درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی ،موثرترین تیمار علیه  F. culmorumبود .عصارهی متانولی اسپند
نیز در غلظت  1000پیپیام با  82/3درصد بازدارندگی ،دارای بیشترین اثر بر رشد میسلیومی  F. graminearumبود.
عصارهی آویشن کمترین حداقل غلظت بازدارندگی (یک میلیگرم بر میلیلیتر) و کمترین حداقل غلظت کشندگی (دو میلی-
گرم بر میلیلیتر) علیه قارچ  F. culmorumرا داشت .عصارهی اسپند نیز دارای کمترین حداقل غلظت بازدارندگی (0/78
میلیگرم بر میلیلیتر) و کمترین حداقل غلظت کشندگی ( 1/56میلیگرم بر میلیلیتر) علیه قارچ  F. graminearumبود.
عصارههای متانولی آویشن و اسپند ،در شرایط گلخانهای نیز موجب افزایش وزن تر و خشک ریشهها و ساقههای گندم
در مقایسه با گیاهان شاهد شدند.
واژه های کلیدی :فعالیت ضد قارچی ،عصاره ،گیاهان دارویی ،گندم.
مقدمه
گندم با نام علمی  Triticum aestivum L.در ردیف

برای بشر و حیوانات خطرناک هستند (نلسون و همکاران

مهمترین محصوالت استراتژیک ایران قرار دارد که در

 ،1993پاری و همکاران  .)1995حیدریان و ارشاد

سطح وسیعی از مناطق مختلف کشور بصورت دیم و

) (1380بهمنظور تعیین عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه

Fusarium

گندم در استان چهار محال و بختیاری ،مزارع گندم آبی

 culmorumو  F. graminearumجزومهمترین گونههای

مناطق مختلف این استان را مورد بررسی قرار دادند.

خسارتزای فوزاریوم در مزارع گندم هستند (صفائی و

نتایج حاصل نشان داد که در بین قارچهای بیماریزا،

همکاران  ،1990سمایلی  ،1996اسکرم و همکاران)2013

 graminerarumو سپس  F. culmorumبیشترین فراوانی

و سبب کاهش قابل توجه محصول میشوند .بعضی از

برخوردار بوده و جزو بیمارگرهای عمدهی طوقه و

جدایههای این بیمارگرها ،عالوه بر ایجاد خسارت کمی

ریشهی غالت محسوب میشوند.

آبی کشت می شود (کاظمی اربط .)1384

در محصول ،زهرابههای قارچی نیز تولید میکنند که

F.
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امروزه بهدلیل افزایش جمعیت ،نیاز بهه تولیهد مهواد
غذایی بیشتری وجود دارد و از طرفهی جامعههی بشهری
برای تولیهد فهرآوردهههای کشهاورزی سهالم و عهاری از

تهیهی عصاره متانولی
ابتدا  40گرم از پودر خشک هر یک از گیاهان مهورد
بررسی در  400سی سی حالل متانول ریخته شده و به-

بیماری با دشواری رو به رو است .روشههای شهیمیایی،

مدت  24ساعت روی شیکر مغناطیسی با سرعت رفهت و

در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی در کوتاهمدت نتهایج

برگشت  150حرکت در دقیقه در دمای اتها و در محهیط

موثری بههمهراه داشهتهانهد امها بههتهدریج اثهرات سهو

آزمایشگاه قرار داده شدند سپس ارلنها به دور از تابش

ترکیبات شهیمیایی بهر موجهودات زنهده و محهیط زیسهت

مستقیم خورشید توسط صافی ،عصارهگیری شهدند .بهه

آشکار گردیدهاست از این رو ،روشههای مختلفهی ماننهد

منظور جداسهازی حهالل آلهی از عصهارههها ،از دسهتگاه

کنترل بیولوژیک و استفاده از عصارهی گیاههان دارویهی

روتهاری در خهال ( مهدل  ،IKA RC10سهاخت آلمهان)

بهمنظور رفه ایهن مشهکل توصهیه شهدهانهد .عصهارهی

استفاده گردید .در ادامه رقهتههای سهریالی بهه صهورت

گیاهان دارویی بهدلیل عوارض جانبی کمتر ،عدم مقاومت

 750 ،500 ،250و  1000پهیپههیام و در مهورد عصههارهی

پاتوژنی ،پایین بودن هزینهی تولید ،تجزیه شدن در خاک

گیاهی چای کوهی رقتهای  1500و  2000پهیپهیام نیهز

و عههدم آلههودگی زیسههت محیطههی مههیتواننههد جههایگزین

تهیه شد .عصارهههای رقیهق شهده در رقهتههای مهورد

مناسبی بهرای سهموم شهیمیایی باشهند (قاسهمی .)2010

آزمایش پس از سرد شدن نسبی محیط کشهت  PDAبهه

اثرات ضد قارچی بسیاری از عصهارههها و اسهانسههای

آن اضافه شدند.

گیاهی بر روی بیمارگرهای مختلف بررسی شده اسهت (
حبیههب زاده و بیگههی ، 1397رسههولی و همکههاران ،2006
سولو و همکاران  .)2007با توجه بهه گهرایش جههانی بهه
طب گیاهی در سهالههای اخیهر و خهوان آنتهیبیهوتیکی
آویشن ،اسپند ،چای کوهی و زیره سبز و از آن جایی که
گونههای مختلف این گیاهان در ایهران در دسهترم مهی-
باشههند ،مطالعهههی حاضههر بهها هههدس مقایسهههی اثههر
مهارکنندگی این گیاههان بهر پوسهیدگیههای فوزاریهومی
سنبله و طوقهی گندم انجام شد.

جدایههای قارچی
جدایههای قارچی اسهتفاده شهده در ایهن تحقیهق از
دانشگاه آزاد اسالمی واحهد مرنهد تهیهه شهد .گونههههای
مهههورد اسهههتفاده در ایهههن تحقیهههق  F. culmorumو

F.

 graminearumبودند .برای بررسی دقیقتر ریختشناختی
و تاکسونومیکی جدایهها و بررسی صفات ماکروسکوپی
و میکروسکوپی ،از محیطهای غذایی  SNA ،PDAو

CLA

استفاده شد .شناسایی ریختشهناختی بهر اسهام منهاب
علمی در دسترم بویژه کلیدها و مقهاالت معتبهر موجهود

مواد و روش ها

نظیر بوث ( ،)1971نلسون و همکهاران ( )1983و لزلهی و

جمع آوری و آماده سازی گیاهان

سامرل ( )2006انجام گرفت.

پس از جم آوری چهار گیهاه آویشهن ،اسهپند ،زیهره
سبز و چای کوهی در خرداد ماه  1395از اطهراس تبریهز
(منطقه پیام مرند ،دامنههای میشو) ،قسهمت ههای ههوایی
پس از شستشهو در شهرایط آزمایشهگاه و دور از تهابش
نور مستقیم آفتاب ،خشک شدند .سپس ،توسط آسیاب به
طور کامل خرد گردیهده و تها زمهان انجهام آزمایشهات
بعهدی در کیسههههای محهاف نسهبت بهه ورود ههوا و
رطوبهت ،در فریهزر  -18درجههی سلسهیوم نگههداری
شدند.

اثبات بیماریزایی
مایهزنی گیاه گندم با آلودهسازی خاک توسط بهذور
ارزن آلوده به جدایههای قارچی مورد نظر انجام گرفهت.
در این آزمایش از گیاهچهههای یهک هفتههای رقهم مهیهن
گندم استفاده شد .جههت تهیههی مایهه تلقهیح ،ابتهدا بهذور
ارزن به مدت  24ساعت در آب خیسانده شهدند و سهپس
در شیشههای مک کارتنی 1ریختهه شهده و دو مرتبهه بهه
فاصله  24ساعت سترون شدند .جدایههای قارچی مهورد
نظر روی بذر ارزن به مدت  21روز در دمای  25درجهه-
1

Mccartney bottle
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ی سلسیوم رشد داده شهدند (اسهنه و همکهاران .)1991

کامالً خشک شدند .لولهها مجدداً تهوزین شهد و بها کهم

دو یا سهه عهدد بهذر ارزن مایهه زنهی شهده قهارچ در دو

کردن وزن لولههای خالی ،میانگین وزن خشک عصهاره-

سانتی متری خاک کنار ریشه قرار داده شهده و گیاههان

های گیاهی در هر میلیلیتر بدست آمد.

مایهزنی شده در گلخانه در دمای  25درجهی سلسهیوم

آزمون حداقل غلظت بازدارندگی ( 1)MICو حداقل

نگهداری شدند .پهنج هفتهه پهس از مایههزنهی در صهورت
تغییر رنگ ساقه از طوقه تها اولهین گهره ،بیمهاری زایهی

غلظت کشندگی ()MFC

2

برای اندازهگیری حداقل غلظهت مهارکننهدگی ()MIC

اثبات شد.

عصارههای گیاهی ،از روش میکروتیتهر پلیهت) 3پفهالر و

ارزیابی تاثیر عصاره بر درصد بازدارندگی از رشد

همکاران  ) 2004استفاده شد .در ایهن روش از پلیهتههای

قارچ در محیط کشت PDA

4

 96چاهکی االیزا استفاده گردید .با توجه به وزن خشهک

پههس از سههرد شههدن نسههبی محههیط کشههت ،PDA

عصارهها در هر میلی لیتر ،رقتهایی که بهعنهوان  MICو

عصارههای استریل شده در غلظتهای مورد آزمایش در

 MFCنسههبی عصههارهه ها تعیههین شههد بههه مقههادیر وزنههی

زیر ههود بهه آن اضهافه شهده و پهس از اخهتال کامهل،

عصارهها تبدیل گردید .در نتیجه بههمنظهور تعیهین دقیهق

محیط کشت حاوی عصارهها در داخل تشتکههای پتهری

 MICو  ، MFCبهوسیله ترازوی حسام مقادیر وزنی بهه
1

1

1

1

1

1

ریخته شهد .قهرنههای میسهلیومی شهش میلیمتهری از

روش سههریالهههای رقتههی ، /64 ، /32 ، /16 ، /8 ، /4 ، /2

حاشیه پرگنهه هفهت روزه قهارچ تهیهه شهده و در وسهط

 1/512 ،1/256 ، 1/128و  1/1024از پودر عصارهها توزین و در

محیط کشهت حهاوی عصهاره قهرار داده شهد .در نهایهت،

یههک میلههی لیتههر از محههیط 5PDBحههل شههدند .بههرای تهیههه

پتریها به مدت هفت روز در دمای  25درجههی سهلیوم

سوسپانسهههیون اسهههپور قهههارچههههای بیمهههارگر ،تعهههداد

قرار گرفتند .هر غلظت در سه تکرار مورد آزمهون قهرار

ماکروکنیدیها با استفاده از الم هموسایتومتر 6شهمارش


گرفت و محیط کشت فاقد عصاره بهعنوان شاهد ،با قارچ

و غلظت نهایی اسپور روی  2×106ماکروکنیدی در میلهی

بیمارگر تلقیح شد .شعاع پرگنه قهارچهها روزانهه انهدازه-

لیتههر تنظههیم شههد (آبریههل و همکههاران  .)2008در ش هرایط

گیری شده و به سانتیمتر ثبت گردید .این اندازهگیری تها

سههترون بههه هههر چاهههک از پلیههت االیههزا 100 ،میکرولیتههر

زمان پر شدن پتری شاهد بهوسیله میسهلیومههای قهارچ

محیط  PDBحاوی عصاره بهترتیب سریال رقت افهزوده

عامل بیماری ادامه یافت .درصد بازدارنهدگی از رشهد در

شد سپس به ههر چاههک کهه حهاوی رقهتههای مختلهف

هر کدام از تیمارها نسبت به تیمار شهاهد بها اسهتفاده از

عصههاره بههود  10میکرولیتههر از سوسپانسههیون قههارچی

فرمول زیر محاسبه شد (دو و همکاران :)2004

افزوده شد .دو چاههک نیهز بها افهزودن  100میکرولیتهر

 %( IP = (C – T)/C × 100بازدارندگی)

محیط کشت  PDBکه یکهی حهاوی  10میکرولیتهر اسهپور

 :Cقطر پرگنهی قارچ در تشتک شاهد.

قارچ و دیگری فاقد اسپور قارچ بود بهعنوان شاهد مثبهت

 :Tقطر پرگنهی قارچ در تشتک تیمارهای عصارهها.

و منفی در نظر گرفته شدند .پس از نگههداری  48سهاعته

تعیین غلظت عصارهها

در دمای  28درجهی سلسیوم ،چاههکهها از نظهر رشهد

بهرای تعیههین غلظههت عصههارههههای بدسههت آمههده ،از
روش تعیین وزن خشک عصارهها اسهتفاده شهد بهدین-
صورت که برای هر عصاره به طور جداگانه سهه لولههی
آزمایش خالی توسط ترازوی دیجیتالی حسام وزن شد
و سپس از هر کدام از عصارههای گیاهی یک میلیلیتهر
به هر لوله اضافه شد .پس ازنگهداری لولهها به مدت 24
ساعت در دمای  35تا  50درجهی سلسیوم ،عصارهها

پرگنه قارچی بررسی شدند .عدم رشهد پرگنهه قهارچ در
چاهک نشان دهنده تاثیر مثبت کنترل کنندگی عصهاره در
رقهت مههورد نظهر بههود .کمتههرین غلظتهی کههه در آن رشههد
1

Minimum Inhibitory Concentration
2
Minimum Fungicidal Concentration
3
Microtiter plate
4
)Enyzme-linked immunosorbent assay (ELISA
5
Potato Dextrose Broth
6
Hemocytometer
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اسپورهای قارچ مهار شده و هیچ رشدی انجهام نشهد بهه

گندم برای سه گلدان ( به عنوان تکرار) درنظر گرفته شد.

عنوان  MICتلقهی گردیهد (نطنزیهان قهفرخهی و همکهاران

پس از ضدعفونی گلدانهها ،در داخهل ههر گلهدان حهاوی

 .)1387برای بررسی اثهر قهارچکشهی یها قهارچ ایسهتایی

خاک و خاک برگ ،دو یا سه عهدد بهذر ارزن مایهه زنهی

عصارهها ( ،)MFCپهس از  72سهاعت محتویهات چاههک-

شده با قارچ بیمارگر ،اضافه گردید .همچنین شاهد سهالم

هایی که رشهد قهارچ در آنهها مشهاهده نشهده بهود ،روی

(شامل خاک و بذر ارزن مایه زنی نشده) و شهاهد آلهوده

محیط کشت  PDAکشت داده شدند .رشهد یها عهدم رشهد

(شامل خاک و بذر ارزن مایه زنی شده با قهارچ) در سهه

قارچ روی محیط کشت پس از چهار روز بررسی و ثبهت

تکرار از هر کدام در نظهر گرفتهه شهد .گیاههان مایههزنهی

شد .در صورت عدم رشد قارچ طی مهدت زمهان مهذکور،

شههده در گلخانههه در دمههای  25-30درجهههی سلسههیوم

این امر بهعنوان قارچکشی و در غیهر ایهنصهورت قهارچ

نگهداری شد .پس از پنج هفته گیاهچههها از خهاک خهارج

ایستایی تلقی شد .کمترین رقت موجهود از عصهاره کهه

شده و پس از شستن ریشهها  ،وزن تهر ریشهه و انهدام-

رشد قهارچ در آن مشهاهده نشهد  ،بههعنهوان  MFCههر

های هوایی اندازهگیری شد .سپس این اندامها بهصهورت

عصههاره در نظههر گرفتههه شههد (عبههدالمالکی و همکههاران،

مجزا در آون و در دمای  70درجهی سهانتیگراد بههمهدت

 .)2011برای اطمینان از نتایج ،آزمایش دو بار تکرار شد.

 24ساعت خشک شدند و وزن خشک اندامهای ههوایی و

آزمایشات گلخانهای

ریشه انهدازهگیهری و بهه گهرم ثبهت شهد (هیهل و بالنهت

کارآمهههدترین عصهههارهههههای مهههورد بررسه هی در
آزمایشههگاه انتخههاب و در شههرایط گلخانههه نیههز بررسههی
شدند .برای تهیهی مایهی تلقیح بیمهارگر ،ابتهدا  100گهرم

. )1994
آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل نتهایج آزمایشهگاهی در قالهب طهر

از بذور ارزن به مدت دو ساعت در آب خیسهانده شهدند.

کامأل تصادفی با  18تیمهار در سهه تکهرار انجهام گردیهد.

پس از دو ساعت ارزنها از داخل آب مقطر خارج شده و

تیمارههها در آزمایشههگاه شههامل چهههار نههوع عصههارهی

داخل سلفون نایلونی ریخته شدند و دو مرتبه بهه فاصهله

آویشن ،اسپند ،زیره سبز و چای کهوهی در چههار سهطح

 24ساعت و بهه مهدت  20دقیقهه در دمهای  121درجههی

 750 ،250،500و  1000پیپیام برای تمامی عصهاره هها،

سلسیوم و در فشار  1/5کیلوگرم بر سهانتیمتهر مربه

(در عصاره چای کوهی سطح  1500و  2000ههم اضهافه

سترون شدند سپس چهار قرن به قطر پنج میلیمتهر از

شد) +اینوکلوم قهارچ بهود .متغیهر مهورد مطالعهه ،رشهد

حاشیهی کشت هفت روزه بیمارگر به بذور ارزن اضهافه

قطههری پرگنههه ههها بههود و درصههد بازدارنههدگی از رشههد

شد .جدایههای قارچی مورد نظر روی بذر ارزن به مهدت

میسیلیوم ،اندازه گیری شد .آزمایشات گلخانه ای نیهز در

 21روز در دمای  25درجهی سلسیوم رشد داده شهدند

قالب طر کامال تصادفی بها چههار تیمهار در سهه تکهرار

(اسنه و همکاران .)1991

انجام گردید .تیمارهای آزمایشی نیز شامل شهاهد سهالم

بههذور گنههدم نیههز بهها هیپوکلرایههت  % 5ضههدعفونی

(شامل خاک و بذر ارزن مایه زنی نشده) و شاهد آلهوده

سطحی شده و  3بار با آب مقطر اسهتریل شستشهو داده

(شههامل خههاک و بههذر ارزن مایههه زنههی شههده بهها قههارچ) و

شدند .بذرها روی کاغذ صافی اسهتریل مرطهوب در 15

عصاره 1000پیپیام از آویشن و اسپند بود .در صورت

درجههه بهها  12سههاعت تههاریکی و  12سههاعت روشههنایی

وجود اختالس معنیدار ،مقایسهه میهانگینهها بها آزمهون

نگهداری شد تا جوانه بزنند .پس از دو روز ،بهذور گنهدم،

دانکن ،با سطح اطمینان  95درصد انجام گرفت .تجزیهه و

جوانههه زده و آمههاده تلقههیح بهها عصههاره شههد .عصههارهی

تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS v. 20و رسم

گیاهان آویشن کوهی و اسپند با غلظتهای  1000پیپی-

نمودارها با نرم افزار  Microsoft Excel 2007انجام گرفت.

ام آماده شدند .بعد از جوانهزنهی بهذور گنهدم ،بهذرها بهه
مدت پنج دقیقه در عصارهها غوطه ور شدند 9 .عدد بهذر

101

کاربرد عصارههای متانولی آویشن اسپند ،زیرهی سبز و چای کوهی...

نتایج

ترتیههب  %81/25و  %73/33از رشههد میسههلیوم قههارچ

نتایج بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ ها

 culmorumممانعت کرد .سپس عصارهی اسپند بها غلظهت

F.

نتایج حاصل از آزمون بیماریزایی نشان داد کهه دو

 1000پیپیام بیشترین خاصیت ضد قارچی را داشت که

جدایه  F. culmorumو  F. graminearumاستفاده شهده در

 %76از رشههد قههارچ مههورد نظههر ممانعههت کههرد .همچنههین

این تحقیق روی رقم گندم میهن بیماریزا هستند .بهر روی

عصارهی چای کوهی در شش غلظت مختلف (،500 ،250

گندم  50تها  75درصهد تغییهر رنهگ و قههوهای شهدن در

 1500 ،1000 ،750و  )2000ضعیفترین تیمهار ،ارزیهابی

ناحیهی طوقه تا اولین گره ساقه دیده شد .از جدایهههایی

شد که اثری در جلوگیری از رشد میسهلیوم قهارچ مهورد

که بیماریزایی آنها اثبات شهد در مراحهل بعهدی تحقیهق

نظر ندارد.

استفاده گردیهد .نتهایج بدسهت آمهده از تجزیهه واریهانس

همان طور که در جدول  2نشان داده شده است،

بازدارندگی از رشد میسلیومی بهوسیله عصارهها نشهان

عتئوکگی درصدبازدارندگی از رشد قارچ ،نشان دهندهی

داد که بین تیمارها اخهتالس معنهیداری وجهود دارد پهس

تاثیر عصارههای اسپند و آویشن بر قارچ بیمارگر

تیمارها در مقایسه بها شهاهد ،در سهطح احتمهال  %1اثهر

 graminearumبود .بر اسام جدول  2کمترین و بیشترین

بازدارندگی معنی داری در ههر دو گونهه قهارچی داشهتند

درصد بازدارندگی از رشد به ترتیب متعلق به عصارهی

(جدول  .)1مقایسه میانگین تاثیر عصارههای گیهاهی بهر

متانولی چای کوهی و اسپند است .از بین تمام تیمارها،

 F. culmorumنشان داد که آویشن ،اسپند و زیره سبز بهه

عصاره های متانولی اسپند و آویشن در غلظت 1000

ترتیب بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسهلیوم

پیپیام ،بیشترین خاصیت ضد قارچی را از خود نشان

F.

قارچ داشتند (جدول  .)2مقایسهی میهانگین تهاثیر غلظهت-

دادند و به ترتیب  82/3و  74/58درصد از رشد قارچ

های مختلف عصارهههای گیهاهی بهر قهارچ F. culmorum

جلوگیری کردند .همچنین عصارهی متانولی اسپند در

نشان داد که با افزایش غلظهت عصهارهههای گیهاهی ،اثهر

غلظت  750پیپیام نیز  %73/75از رشد قارچ مورد نظر

بازدارندگی از رشد میسلیوم قهارچههای بیمهارگر بیشهتر

جلوگیری کرد .این در حالیست که درصد بازدارندگی از

مههیشههود (جههدول  .)2از بههین تمههام تیمارههها ،عصههارهی

رشد عصارهی متانولی چای کوهی در شش غلظت

متانولی گیهاه آویشهن بها غلظهت  1000و  750پهی پهیام

متفاوت کمترین میزان را نشان داد.

بیشترین خاصیت ضد قارچی را از خود نشهان داد و بهه
جدول  -1نتایج تجزیه و تحلیل تاثیر عصاره های گیاهی در غلظت های مختلف در مقایسه با شاهد بر درصد بازدارندگی از رشد قارچ
 Fusarium culmorumو  F. graminearumدر محیط کشت PDA
Table 1-Analysis of the effect of different concentretions of plant extracts on inhibition of mycelial growth of
Fusarium culmorum and F. graminearum in PDA
Means square
Degree of
Source of
Pathogen
freedom
variation
(میانگین
(ییمارگر)
(درجه آزادی)
(منابع تغییر)

مربعات )

F. culmorum

F. graminearum

تیمار

17

*2850.739

خطا

39

15.211

CV%
تیمار

10.91
17

*2784.167

خطا

39

34.677

CV%

16.59

* معنی دار در سطح احتمال %1
* Significant at 1% probability
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 وFusarium culmorum  مقایسه میانگین تاثیر عصاره های گیاهی در غلظت های مختلف بر درصد بازدارندگی از رشد قارچ-2 جدول
PDA

 در محیط کشتF. graminearum

Table 2- Mean comparison of different concentretions of plant extracts on inhibition of mycelial growth of

Fusarium culmorum and F. graminearum in PDA
F. graminearum

Means of
inhibitory
percentage
(میانگین درصد
))%( بازدارندگی

F. culmorum

Percentage of
growth inhibitory
(درصد بازدارندگی از
))%( رشد

Means of
inhibitory
percentage
(میانگین درصد

Percentage of
growth
inhibitory
(درصد بازدارندگی از

))%( بازدارندگی

))%( رشد

0

0

I

0

0

64.84

bc

Plants
)(نوع گیاه

0

(شاهدControl )

46.66

250

Peganum harmala
()اسپند

d

50

500

52.8

750

ed

40 e
a

Concentration
))(غلظت (پیپیام

63.33

b

56.36

ab

d

73.75
a

82.3

ab

h

76

1000

1.53

250

1.3

h

1.46

h

500

h

750

h

h

1000

h

h

1500

h

5.43

h

f

32.3

e

Stachys
 )چایlavandulifolia
(کوهی

h
d

3.3

h

3.58

2.13

d

3.02

3.43

3.26

4.85

b

d

55.2

bc

c

43.54

4.13

a

51

2.35

64.1

c

4.72

2000

41.4

250

60.42

500

63

ab

73.33

750

ab

74.58

a

81.25

1000

g

19.58

g

ef

37.5

c

44.58

ed

250

gf

500

26.3

cd

43.7

73.4

20.83

56.2

ab

Thymus vulgaris
)(آویشن

Cuminum cyminum
)(زیره سبز

750

ab

75

1000

. هستند%5 میانگین ها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال
Means within each column folloed by the same letter are not significantly different at 1%.

- اثر غلظت، با توجه به غربالگری اولیه.خانهای تعیین شد
 آویشن و زیهره سهبز در،های مختلف عصارههای اسپند
F. graminearum  وF. culmorum جلوگیری از رشد قهارچ

MFC  وMIC نتایج آزمایشهای

 و حههداقل غلظههتMIC حههداقل غلظههت بازدارنههدگی
96  چهههار عصههارهی گیههاهی در پلیههتMFC قارچکشههی

کاربرد عصارههای متانولی آویشن اسپند ،زیرهی سبز و چای کوهی...

بررسی شد .نتایج نشان داد که دو روز پهس از نگههداری
در دمای  28درجههی سلسهیوم در چاههکههای شهاهد
مثبت ،قارچههای  F. culmorumو  F. graminearumتمهامی
سطح چاهک را پوشانده و در سایر چاهکها بها افهزایش
غلظت عصارهها میزان رشد قارچهها کهاهش یافتههاسهت.
مقایسهی چاهکها با شاهد مثبهت توانهایی کنتهرل رشهد
قارچ توسط عصارهها را اثبات کرد .ههر چنهد ههیچگونهه
مقایسه و تجزیهه و تحلیهل آمهاری در ایهن زمینهه انجهام
نگرفت.
میانگین وزن خشک عصارهههای متهانولی آویشهن،
اسپند و زیره سبز به ترتیهب  50 ،32و  80میلهیگهرم در
میلیلیتر بود که با توجه به این اوزان رقهتههای مختلهف
عصارهها به پارامترهای وزنی تبدیل شد .بر ایهن اسهام
مقههههههادیر  0/0625 ،0/125 ،0/25 ،0/5 ،1 ،2 ،4 ،8 ،16و
 0/03125میلههیگههرم از پههودر خشههک شههده عصههارهی
آویشهههن ،مقهههادیر ،0/780 ،1/56 ،3/12 ،6/25 ،12/5 ،25
0/04875 ،0/0975 ،0/195 ،0/390میلهههیگهههرم از پهههودر
خشههک شههده اسههپند و مقههادیر ،2/5 ،5 ،10 ،10 ،20 ،40
 0/156 ،0/312 ،0/625 ،1/25و  0/078میلیگرم از پهودر
خشک شده عصارهی متانولی زیره سبز تهوزین و جههت
آزمایشهای حداقل غلظت بازدارنهدگی و کشهندگی قهارچ
فوزاریوم استفاده گردید.
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طبق جدولهای  5 ،3و MIC ،7عصارههای متانولی
آویشههن ،اسههپند و زیههره سههبز بههه ترتیههب  1/56 ،1و 2/5
میلیگرم در میلی لیتر برای  F. culmorumتعیین شهد .اثهر
قارچکشی غلظتهای مختلف عصارههای آویشهن ،اسهپند
و زیهره سهبز روی  F. culmorumبههترتیهب  3/12 ،2و 5
میلیگرم برمیلیلیتر تعیین شهدند (جهدولههای  6 ،4و.)8
عصارهی آویشن با کمترین غلظت  1( MICمیلیگهرم بهر
میلیلیتهر) و  2( MFCمیلهیگهرم بهر میلهیلیتهر) بهاالترین
خاصیت قهارچ کشهی روی قهارچ  F. culmorumرا داشهت
(جدولهای  3و .)4
همچنین MIC ،عصارههای آویشهن ،اسهپند و زیهره
سبز به ترتیب 0/78 ،1و 2/5میلیگرم در میلیلیتهر بهرای
 F. graminearumتعیههین شههد (جههدولهههای 5 ،3و  .)7اثههر
قارچکشی غلظتهای مختلف عصارههای آویشهن ،اسهپند
و زیره سبز روی  F. graminearumبه ترتیب 1/56 ،4و 5
میلیگرم بر میلیلیتر تعیین شهدند (جهدولههای  6 ،4و.)8
عصارهی اسپند با کمترین غلظهت  0/78( MICمیلهیگهرم
بههر میلههیلیتههر) و  1/56( MFCمیلههیگههرم بههر میلههیلیتههر)
باالترین خاصیت قارچ کشی روی قارچ F. graminearum

را داشت (جدولهای 5و.)6

جدول  -۳تاثیر غلظتهای مختلف عصارهی آویشن در بازدارندگی از رشد گونههای بیمارگر قارچ فوزاریوم در محیط کشت آزمایشگاهی
Table3-Effect of different concentrations of Thymus vulgaris extract on inhibition of mycelial growth of
Fusarium specious in vitro conditions
Amount of effective
Thymus extract
Effect on pathogen inhibition
Number
substance
dilutions
(تاثیر مهارکنندگی بر بیمارگر)
(شماره(
(مقدار ماده موثر ())mg/ml
(رقتهای عصاره آویشن)
1

1/2

16

F. culmorum

F. graminearum

-

-

2

1/4

8

-

-

3

1/8

4

-

-

3

1/16

2

-

-

5

1/32

1

-

-

6

1/64

0.5

+

+

7

1/128

0.25

+

+

8

1/256

0.125

+

+

9

1/512

0.0625

+

+

10

1/1024

0.3125

+

+

-

0

+

+

11

احترامی و همکاران

104

تاثیرقارچکشی غلظتهای مختلف عصارهی آویشن بر گونههای بیمارگر قارچ فوزاریوم در محیط کشت آزمایشگاهی-4 جدول
Table4- Fungicide effect of different concentrations of Thymus vulgaris extract on Fusarium specious in vitro
coditions
Fungicide effect on Pathogen
Amount of effective
Thymus extract
Number
substance
dilutions
)(تاثیر قارچ کشی بر روی بیمارگر
()شماره
F. graminearum

+
+

F. culmorum

))mg/ml( (مقدار ماده موثر

(رقتهای عصاره
)آویشن

16
8
4
2
1

+

1
2
3
4
5

½
¼
1/8
1/16
1/32

– تاثیر غلظتهای مختلف عصارهی اسپند در بازدارندگی از رشد گونههای بیمارگر قارچ فوزاریوم در محیط کشت آزمایشگاهی۵ جدول
Table 5- Effect of different concentrations of Peganum harmala extract on inhibition of mycelial growth of
Fusarium specious in vitro coditions
Effect on pathogen inhibition
Amount of effective
Peganum extract
Number
dilutions
)(تاثیر مهارکنندگی بر بیمارگر
 (مقدارsubstance
)(شماره
F. graminearum

+
+
+
+
+

F. culmorum

))mg/ml( ماده موثر

(رقتهای عصارهی
)اسپند

25
12.5
6.25
3.12
1.56
0.780
0.390
0.195
0.0975
0.04875
0

+
+
+
+
+
+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

½
¼
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
1/256
1/512
1/1024

-

– تاثیر قارچکشی غلظتهای مختلف عصارهی اسپند بر گونههای بیمارگر قارچ فوزاریوم در محیط کشت آزمایشگاهی6 جدول
Table 6--Fungicide effect of different concentrations of Peganum harmala extract on Fusarium specious in vitro
Fungicide effect on Pathogen
)(تاثیر قارچ کشی بر روی بیمارگر
F. graminearum

+

F. culmorum

+
+

coditions
Amount of effective
substance

))mg/ml( (مقدار ماده موثر
25
12.5
6.25
3.12
1.56
0.780

Peganum extract
dilutions

(رقتهای عصاره
)اسپند
½
¼
1/8
1/16
1/32
1/64

Number
)(شماره
1
2
3
4
5
6
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جدول  –7تاثیر غلظتهای مختلف عصارهی زیره سبز در بازدارندگی از رشد گونههای بیمارگر قارچ فوزاریوم در محیط کشت آزمایشگاهی

Table 7- Effect of different concentrations of Cuminum cyminum extract on inhibition of mycelial growth of
Number
(شماره)

Cumin extract
dilutions

Fusarium specious in vitro coditions
Effect on pathogen inhibition
Amount of
effective substance
(تاثیر مهارکنندگی بر بیمارگر)

(رقتهای عصاره زیره

(مقدار ماده موثر

سبز)

())mg/ml

1

½

F. culmorum

40
-

F. graminearum

-

2

¼

20

-

-

3

1/8

10

-

-

4

1/16

5

-

-

+

+

0.625

+

+

0.312
0.156
0.078
0

+
+
+

+
+
+

+

+

5
6

1/64

7

1/128

1/32

8
9
10
11

1/256
1/512
1/1024

-

2.5
1.25

جدول  –8تاثیر قارچکشی غلظتهای مختلف عصارهی زیره سبز بر گونههای بیمارگر قارچ فوزاریوم در محیط کشت آزمایشگاهی
Table 8- Fungicide effect of different concentrations of Cuminum cyminum extract on Fusarium specious in
Number
(شماره)

(رقتهای عصاره زیره سبز)

1

½

2

¼

Cumin extract dilutions

vitro coditions
Amount of effective
substance

(مقدار ماده موثر ())mg/ml

Fungicide effect on Pathogen

(تاثیر قارچ کشی بر روی بیمارگر)
F. culmorum

40
-

F. graminearum

-

20

-

-

3
4

1/16

10
5

-

-

5

1/32

2.5

+

+

1/8

شرایط گلخانه
نتایج آزمایشگاهی بازدارندگی عصاره ها نشان داد
کههه عصههاره هههای متههانولی آویشههن و اسههپند بههاالترین
بازدارندگی را در بین عصاره های مهورد مطالعهه دارنهد.
این تیمارها در آزمهایش گلخانههای نیهز ارزیهابی شهدند.
نتایج تجزیه واریانس تهاثیر عصهاره هها بهر صهفتههای
رشدی گیاه بین تیمارهااختالس معنی دار در سطح یهک
درصههد نشههان داد (جههدول .)9مقایسهههی میههانگین تههاثیر
عصارهی گیاهی آویشن در غلظت  1000پی پی ام نسبت
به شاهد حاکی از آن است که این عصاره بهطور معنهی

داری آلههودگی گنههدم بههه قههارچ  F. culmorumرا کههاهش
میدهد (شکل  .)1همچنین عصارهی گیاهی اسپند نیهز در
غلظت  1000پی پهی ام تهاثیر معنهی داری در مقایسهه بها
شاهد در کنترل قهارچ  F. graminearumداشهت (شهکل 2
و )3این تیمارها عالوه بهر داشهتن اثهر بازدارنهدگی روی
شدت آلودگی ،موجب بهبود شاخصههای رویشهی گنهدم
در مقایسه با شاهد آلوده نیز شدند (جدول  .)10مقایسه-
ی نتههایج آزمایشههات گلخانهههای بهها نتههایج آزمایشههگاهی،
بیانگر هم خوانی بین این آزمایشات است.
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شکل  -1جوانه زنی بذور گندم در بوتههای تیمار شده با عصارهی آویشن در غلظت  1000پیپیام علیه بیمارگر

F.

( culmorumباال) و ( F. graminearumپایین)  )a( .شاهد سالم )b( ،شاهد آلوده و ( )cدارای عصاره آویشن
Figure 1-Germination of wheat seeds in plants treated with 1000 ppm concentration of Thymus vulgaris against F.
culmorum (top) and F. graminearuum (down). (a)uninfected control, (b) infected control and (c) treate with Thymus
extract.

بیمارگرها و خطرات سالمت برای انسان و حیوانات بهه-

بحث
گونههای فوزاریوم باعث بیماریهای مخربی در طیهف

نوعی تهدید محسوب میشوند (سومیا و همکاران ، 2000

وسههیعی از محصههوالت کشههاورزی مههی شههوند .بالیههت

ان و همکاران  .)2015بهه دالیهل فهو الهذکر بسهیاری از

خوشهه ،پوسهیدگی طوقهه و ریشهه از بیمهاریههای مههم

محققان سعی در یافتن روشهای جایگزین با سمیت کمتر

غههالت هسههتند کههه توسههط  Fusarium culmorumو

F.

و مههوثر در کنتههرل بیمارگرههها دارنههد ( منجملههه پینتههو و

 graminearumایجاد میشوند ( .اسهمایلی 1996؛ اسهکرم

همکاران  .)2010در ایهن میهان اسهتفاده از فهراوردهههای

و همکههاران  .)2013کنتههرل بیمارگرهههای خههاکزاد شههامل

گیاهی نظیر روغنها و عصارهههای گیاههان دارویهی بهه

اسههتفاده از تنههاوب زراعههی ،روشهههای زراعههی ،کنتههرل

دلیل عوارض جانبی کمتر ،عدم مقاومت پهاتوژنی ،پهایین

شههیمیایی و اسههتفاده از ارقههام مقههاوم مههی باشههد .بقههای

بهودن هزینههی تولیهد ،تجزیهه شهدن در خهاک و عهدم

طوالنی مدت برخی از قارچههای خهاکزاد در خهاک عمهال

آلودگی ،در کنتهرل بیمارگرهها مهورد توجهه قهرار گرفتهه

روش تناوب را ناکارآمد می کند .روشهای شهیمیایی نیهز

اسهت (چودههاری و همکهاران  .)2017بازدارنهدگی رشههد

عالوه بر اینکه در خیلی از موارد مقرون بههصهرفه نمهی-
باشند ،از لحاظ آلودگی محیط زیست ،ایجهاد مقاومهت در

میسههیلیومی گونههه هههای مختلفههی از Fusariumتوسههط
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F.

 پیپیام علیه بیمارگر1000  جوانه زنی بذور گندم در بوتههای تیمار شده با عصارهی اسپند در غلظت-2 شکل

 (ب) شاهد آلوده و (ج) دارای عصارهی اسپند، (الف) شاهد سالم. ) (باالF. graminearum  (پایین) وculmorum
Figure 2-Germination of wheat seeds in plants treated with 1000 ppm concentration of Peganum harmala against
F. graminearuum (top) and F. culmorum (down) . (a)uninfected control, (b) infected control and (c) treate with
Peganum extract.

 به همراه عصاره اسپند پنجاه روزFusarium culmorum الف) گلدانهای تلقیح شده با زادمایه قارچ-۳شکل
 پنجاه روز بعد از کشتF. graminearum بعد از کشت (ب )گلدان حاوی گیاهان مایه زنی شده با قارچ
)(سمت چپ) و گلدان آلوده به همراه عصارهی اسپند (سمت راست
Figure 3- a- Inoculated plants with Fusarium culmorum and Peganum extract 50 days after
growing .b- inoculated plants with F. graminearum 50 days after planting (left) and with
Peganum extract (right)
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F.  وFusarium culmorum  تجزیه واریانس تاثیر عصارهای گیاهی اسپند و آویشن بر شاخص های رشدی گندم آلوده به-9 جدول
graminearum
Table 9-Varianse analysis of Thymus and Peganum extract effect on wheat growth indices infected with Fusarium
culmorum and F. graminearum
Degree
Degree
) (میانگین مربعاتMeans square
)(بیمارگرPathogen
of
of
Dry weight of
Fresh weight
Dry weight of
Fresh
freedom freedom

aerial part
(وزن خشک اندام

of aerial part
(وزن تر اندام

root
)(وزن خشک ریشه

weight of
root
)(وزن تر ریشه

(درجه
)ازادی

(منابع
)تغییر

)های هوایی

)هوایی

0.006*

0.331*

0.013*

0.048*

3

تیمار

0.0001

0.0003

0.00005

0.00009

8

13.52

2.8

7.95

4.31

خطا
CV%

F. culmorum

F. graminearum

0.005*
0.00001

0.218*
0.001

0.004*
0.00006

0.026*
0.0001

5.66

38.2

11.78

5.5

3

تیمار

8

خطا
CV%

%1 * معنی دار در سطح احتمال
* Significant at 1% probability

 روی گیاه گندمF. graminearum  وFusarium culmorum  مقایسهی میانگین اثر عصارههای آویشن و اسپند بر-10 جدول
Table 10-Mean comparison of Thymus and Peganum extracts on Fusarium culmorum and F. graminearum on wheat
Dry weight of aerial
part
(وزن خشک اندام هوایی

Fresh weight of
aerial part
(وزن تر اندام هوایی

in vivo
Dry weight of
root
(وزن خشک ریشه

))(گرم

))(گرم

))(گرم

a

0.11

a

0.91

ab

c

0.03

c

0.28

c

c

0.03

c

0.27

a

0.13

a

0.95

c

0.04

bc

bc

c

0.02

0.015

a

0.17

bc

0.49

bc

0.57

b

0.07

0.09

b

Treatment with
pathogen
)(تیمار با بیمارگر

))(گرم

ab

0.28

-

Uninfected
(شاهدcontrol
)سالم

0.45

bc

b

0.1

Fresh
weight of
root
(وزن تر ریشه

c

F. culmorum

0.070
c

0.065

a

Infected
(شاهدcontrol
)آلوده

F. graminearum
F. culmorum

0.37

0.04

bc

0.15

F. graminearum

0.06

bc

0.19

F. culmorum

0.08

bc

0.23

F. graminearum

Thymus
(عصارهextract
)آویشن
Peganum
(عصارهextract
)اسپند

. هستند%۵ میانگینها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال
Means within each column folloed by same letter are not significantly different at 1%.
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عصهارهههای گیاههان پیهاز Cassia nodosa,،1چهریش

2

(عبههههههد الغنههههههی و همکههههههاران ، )2015سههههههیر3و
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ازمایش میزان بازدارندگی عصارهها را مشخص می کنهد
(گیلیتزر و همکاران .)2012

( Sapindustrifoliataگوهیل و واال  ، )1996بذر چریش

عصارهی گیهاه آویشهن بکهار رفتهه در ایهن تحقیهق

(گههور و شههارمایک  ،)1998اکههالیپتوم(4بانسههال و گوپتهها

توانست در غلظت  1000پهیپهیام بازدارنهدگی  81/25از

 )2000گزارش شده است.

رشد قارچ  F. culmorumنشان دهد (جهدول .)2بررسهی-

در این تحقیق ،خوان ضد قارچی عصارهی متهانولی

های فیتوشیمیایی بر روی گیاه آویشهن وجهود ترکیبهات

گیاهان آویشن ،اسهپند ،زیهره سهبز و چهای کهوهی علیهه

فالونوئیدی از جمله لوتئولین و کورستین ،اسیدهای فنلی

F.

ماننههد رزمارینیههک اسههید و مشههتقالت بنزوئیههک اسههید،

 graminearumدر شهههرایط آزمایشهههگاهی و گلخانهههه ای

توکهههوفرول کینهههون و ترپنوئیه هدها از جملهههه مشهههتقات

بررسی شد .نتهایج نشهان داد کهه عصهارهههای آویشهن

پاراسههایمن را ثابههت مههیکنههد .در روغههن فههرار آویشههن

اسپند و زیرهی سبز رشد قارچ در پتری را کاهش دادنهد.

شیرازی  24ترکیب شامل تیمول ،کارکرول ،پاراسایمن و

بیشترین درصد بازدارندگی از رشهد قهارچ F. culmorum

بتاکاریوفیلن شناسایی شهده اسهت (کرومبهی و کرومبهی

متعلق به عصارهی متانولی آویشن بود که  81/25درصد

 .)1986تحقیقات گسهترده بهر روی ترکیبهات موجهود در

محاسبه شد و همچنین بیشترین اثر بازدارندگی از رشهد

آویشن با استفاده از روشهای جدید شیمی تجزیه نشان

میسههلیوم قههارچ  F. graminearumمتعلههق بههه عصههارهی

دهندهی این واقعیت است که تیمول دارای خاصهیت ضهد

متانولی اسپند بود که این عصارهی گیاهی توانست 83/3

قارچی فراوانی است .عالوه بر تیمهول ،کهارواکرول نیهز،

درصد از رشد میسلیوم قارچ مهذکور جلهوگیری کنهد .در

دارای خاصیت ضد میکروبهی مهیباشهد (نقهدی بهادی و

این پژوهش عصارهی چای کوهی اثهری در جلهوگیری از

همکاران  .)1382اثرات آنتیاکسیدانی عصاره آویشهن در

رشد میسلیوم هیچ یهک از قهارچههای مهذکور نداشهت .از

مطالعات گذشته بر روی طیف وسیعی از قارچها از جمله

جدایههههههههای بیمهههاریزای گنهههدم  F. culmorumو

spp. ،Candida

Alternaria ،Aspergillus

طرس دیگر ،در هر نوع عصاره ،با افزایش میهزان غلظهت،

albicans

درصههد بازدارنههدگی نیههز افههزایش یافههت .حههداقل غلظههت

infestans ،alternata

بازدارنده برای عصارههای متانولی آویشن و اسپند علیه

stolonifer ،sclerotiorum

 F. culmorumو  ،F. graminearumبهه ترتیهب معهادل  1و

 Fusarium sp. ،Rhizoctonia solani ،digitatumو

 0/78میلیگرم بر میلیلیتر محاسبه شد .همچنهین حهداقل

 oxysporum f.sp. lycopersiciبههه اثبههات رسههیده اسههت

غلظت کشندهی این عصارهها نیز روی قارچهای بیمارگر

(مصحفی و همکهاران 1385؛ فراههانی و همکهاران 1391؛

مذکور به ترتیب معادل  2و  1/56میلیگرم بهر میلهیلیتهر

غزلباش و همکهاران 1392؛ صهفری و همکهاران 1393؛

ارزیابی شد .در گزارش لیرا دلئهون و همکهاران در سهال

دفارا و همکاران 2003؛ رسولی و همکاران 2006؛ سهولو

 2014در بین عصاره های مورد بررسی ،بیشترین غلظت

و همکاران .)2007

،Phytophthora

Sclerotinia

،Rhizopus

Penicillium
F.

بازدارندگی ( )% 56/17علیه قارچ  F.solaniمربو به گیاه

در این تحقیق عصارهی اسپند در ممانعهت از رشهد

MIC=7/78mg/ml

قارچهای مورد تحقیهق تهاثیر قابهل تهوجهی را نشهان داد

بود .تنوع در ترکیبهات شهیمیایی عصهاره ههای گیهاهی و

بطوریکههه ایههن عصههاره گیههاهی توانسههت  83/3درصههد از

همچنین فاکتورهایی همچون حاللیت ،pH ،قابلیت انتشهار

رشد میسلیوم  F. graminearumجلوگیری کند (جدول .)2

و حرکت در محیط کشهت و نهوع میکروارگانیسهم مهورد

این نتیجه مطایق با نتایج دیبا وهمکاران ( )2011مطابقهت

 Adenophyllum aurantiumبهها مقههدار

دارد .آنها نشان دادند که عصهارهی ایهن گیهاه بهر روی
1

Allium cepa
Azadirachtaindica
3
Allium sativum
4
Eucalyptus amygdalina
2

گونههههههای ،A. fumigatus ،Aspergillus niger

Candida

 C. tropicalis ،C. dubliniensis ،C. kefyr ،parapsilosisو
 C. glabrataاثههر مهارکننههدگی دارد .گیههاه اسههپند در
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بردارنهههدهی مهههواد ضهههد میکروبهههی فالوونوییهههدی و

2003؛ مقهههیم و همکهههاران  .)2014همچنهههین عزیهههزی و

آلکالوئیههدهای بتههاکربولینی بههوده کههه در ریشههه ،دانههه و

همکهههاران ( ،)2016نشهههان دادنهههد چهههای کهههوهی علیهههه

کههالوم گیههاه یافههت مههیگردنههد (محقههق زاده و همکههاران

 Dothiorella sarmentorumخاصیت ضد قهارچی از خهود

 .)2006از جمله آلکالوئیدهای مهم این گیاه مهیتهوان بهه

نشان داده است .ولی در عین حال در آزمایش حاضر اثر

هارمالین ،هارمین ،هارمالول و وازیسین اشاره کرد کهه

ضههد قههارچی عصههارهی چههای کههوهی روی جدایههههههای

دارای اهمیت فراوانی از نظر صهنعتی و پزشهکی هسهتند

فوزاریومی مشاهده نشد.

(شربتکری  .)2007در مطالعههی دیگهری اثهر عصهارهی

یکی از مهم ترین علل این نوع تفاوتها میتوانهد بهه

الکلی گیاه اسپند بهر روی مخمهر جهنس کاندیهدا و قهارچ

نوع حالل بکار رفتهه و یها روش عصهاره گیهری مربهو

آسپرژیلوم بیمهاریزا در شهرایط آزمایشهگاهی بررسهی

باشد .عصاره ها در واق از حل شدن قسهمت ههای قابهل

شد .براسام یافتههای این مطالعه ،عصارهی الکلی دانهه-

حل گیاهان دارویهی در حهالل حاصهل مهی شهوند .عمهل

های اسپند فعالیت مهارکننهده و کشهنده معنهیداری روی

متوقف سازی رشد به دلیل واکنش گروه ههای آلدهیهدی

مخمرهای کاندیدا از خود نشهان دادنهد (دیبها و همکهاران

یا گروه سهولفیدریل صهورت مهی گیهرد و میهزان توقهف

 .)2011همچنین در مطالعه دیگری نشان داده شده اسهت

رشد قارچ ها در اثر ایهن مهواد بهه نهوع قهارچ و سهن آن

که تمام اجزای تشکیل دهنهده گیهاه اسهپند (عصهارهههای

بستگی دارد بهطوریکه کشتههای مسهنتهر نسهبت بهه

کلروفههرم ،متههانولی و غیههره) فعالیههت چشههمگیری علیههه

کشههتهههای جههوان از حساسههیت بیشههتری برخههوردارنههد

 Staphylococcus aureusدارند (پراشانتا و جان  .)1999در

(مارجوریه .)1999

مطالعات سارپله و همکاران در سهال  2009فعالیهت ضهد

در این تحقیق از حالل متانول بهرای عصهارهگیهری

قارچی عصارهی اسهپند بهر روی قهار چههای مختلهف از

استفاده شهد .از آنجهاییکهه بیشهتر ترکیبهات گیهاهی کهه

جمله قارچ  F. oxysporum f.sp.melonisگزارش شده است.

خوان ضد قارچی دارند ،ترکیبهات آلهی اشهباع شهده یها

در ایههن تحقیههق عصههارهی بدسههت آمههده از زیههرهی

ترکیبههات آروماتیههک هسههتند ،از حههاللهههای اتههانولی یهها

سبز ،به میزان  73تا  75درصهد بازدارنهدگی از رشهد دو

متانولی برای استخراج آنها استفاده مهیگهردد .در واقه

گونه قارچ فوزاریوم مورد آزمایش ،نشان داد .این نتیجهه

در بسهههیاری از مطالعهههات ،از کهههاربرد آب بههههمنظهههور

با نتایج محققین دیگر مطابقت دارد بهطوریکهه نهائینی و

جداسههازی ترکیبههات مههوثر گیههاهی اجتنههاب شههده اسههت

همکاران ( ،)1394نشان دادند زیرهی سبز میتواند علیهه

(عبدالمالکی و همکاران .)2008

قارچ  C. albicansمؤثر باشد .همچنین نائینی و همکاران

اکثر تحقیقهات در مهورد بازدارنهدگی عصهارهههای

( )1390اثهرات ضهدقارچی  50گیهاه درمهانی را مهورد

گیاهی منحصر به شرایط آزمایشگاهی می باشهد و آثهار

بررسی قرار دادند و نشان دادند گیاهانی چهون زیهرهی

آنها در شرایط گلخانه برروی پاتوسیستمها کمتر مطالعه

سبز دارای اثهر ضهدقارچی قهوی مهی باشهد .در تحقیهق

شدهاست. .بهاتوجهه بههلهزوم بررسهی اثهر بهازدارنهدگی

F.

عصارههای گیهاهی در شهرایط گلخانههای ،عصهارهههای

 culmorumو  F. graminearumنشان داد ولی بازدارنهدگی

آویشن و اسپند که اثرات بهازدارنهدگی قابهل تهوجهی در

آن کمتر از عصارهی اسپند و آویشن بود.

شههرایط آزمایشههگاهی نشههان داده بودنههد ،در شههرایط

حاضر زیرهی سبز هرچنهد اثهر بازدارنهدگی از رشهد

چهههای کهههوهی ( )Stachys lavandulifoliaاز تیهههره

گلخانهای نیز مورد آزمون قرار گفتند و مشاهده شهد کهه

نعنائیان میباشد .این گیاه دارای ترکیبات فعالی همچهون

این عصارهها با غلظت  1000پیپیام تاثیرات معنی داری

فنیل اتانوئید ،ترپنوئید و فالونوئید بوده که دارای فعالیهت

در بهبود صفات رشدی گیاه نسبت به شاهد آلوده نشهان

بیولوژیکی هسهتند (سهجادی و امیهری  .)2007اثهر ضهد

دادند .در مجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد کاربرد دو

Candida

عصارهی گیاهی اسپند و آویشن میتواند اثر بازدارنهدگی

قارچی عصارهی اتانولی ایهن گیهاه علیهه قهارچ

 albicansبههه اثبههات رسههیده اسههت (اسههکالتزا و همکههاران

قابهههل تهههوجهی

از رشهههد قهههارچ  F. culmorumو F.

111

کاربرد عصارههای متانولی آویشن اسپند ،زیرهی سبز و چای کوهی...

 graminearumدر شهههرایط آزمایشهههگاهی و گلخانههههای

توسعه فنآوریهای الزم جهت کهاربردی کهردن مصهرس

نشان دهد بنابراین این عصهارههها مهیتواننهد بههعنهوان

این عصارهها در کنترل بیماری ههای گیهاهی مهورد نیهاز

جههایگزینی بههرای سههموم شههیمیایی در کنتههرل بیمههاری

می باشد.
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Application of methanolic extracts of Thymus vulgaris, Peganum harmala,
Cuminum cyminum and Stachys lavandulifolia in control of Fusarium culmorum
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Abstract
Fusarium culmorum and F. graminearum are causal agents of the important disease of cereals that lead to
extensive yield and quality loss of wheat. Due to the hazardous effect of chemical compounds, alternative
method to control these pathogens in the field is necessary. In this study, the effects of methanolic extract of
Thymus vulgaris, Peganum harmala, Cuminum cyminum and Stachys lavandulifolia on mycelial growth of
these species was studied in laboratory and green house conditions. The antimicrobial activity of these
pathogens was determined through poison food assay at 250, 500, 750 and 1000 ppm concentrations. Among
all methanolic extracts, T. vulgaris extract at concentration of 1000 ppm was potentially effective against F.
culmorum by 81.25%. Also, methanolic extracts of P. harmala at concentration of 1000 ppm showed high
antifungal activity against F. graminearum by 82.33%. Thymus vulgaris extract had the lowest MIC value (1
mg/ml) and MFC value (2 mg/ml) for F. culmorum. Also, Peganum harmala extract had the lowest MIC
value (0.78 mg/ml) and MFC value (1.56 mg/ml) for F. graminearum. Methanolic extract of T. vulgaris and
P. harmala were effective in incrising wet and dry weight of roots and shoots in greenhouse condition, too.
Keywords: Antifungal activity, Extract, Medicinal plants, Wheat.

