
 1398/ سال  1شماره 8پزشکی/ جلد های کاربردی در گیاهپژوهش

 Fusariumکنترل  درسبز و چای کوهی ی آویشن، اسپند، زیره متانولی هایعصاره کاربرد

culmorum  وF. graminearum ایدر شرایط آزمایشگاهی و گلخانه 

 3میاببهنام پوزشی و  2*، سویل نعمت اللهی1صنم احترامی

 .دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران -1

 .تبریز، ایران استادیار، گروه گیاه پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی،   -2

    .گروه گیاهپزشکی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمی، مرند، ایران -3

 .comnematollahi2001@yahooمسئول مکاتبه  *

 19/3/98تاریخ پذیرش:    30/10/97 تاریخ دریافت:

 چکیده
کمی و  هایغالت هستند که خسارتی زابیماری عوامل ترین از مهم  F. graminearumو  Fusarium culmorumهای قارچ

های جایگزین با توجه به خطرات زیست محیطی کاربرد ترکیبات شیمیایی، استفاده از روش آورند.وارد میکیفی به گندم 
 یمتانولی آویشن، اسپند، زیره های عصاره . در این تحقیق اثرباشد میبرخوردار  تضروراز  بیمارگرهادر مدیریت این 

 یآزمایشگاه شرایط در ام پی پی  1000و  750، 500، 250های غلظت در رشد این دو بیمارگر  در مهار سبز و چای کوهی
-پی 1000ت ظغل درمتانولی آویشن ی عصارههای مورد آزمایش، از بین تمامی عصارهنشان داد که  نتایج بررسی شد.

متانولی اسپند ی عصاره بود. F. culmorumموثرترین تیمار علیه  ،رشد میسلیومیاز درصد بازدارندگی  25/81 با امپی
بود.  F. graminearumدارای بیشترین اثر بر رشد میسلیومی  ،بازدارندگیدرصد  3/82با  ام پیپی 1000غلظت نیز در 
-میلی دو)کشندگی لیتر( و کمترین حداقل غلظت گرم بر میلیمیلی یک)گی بازدارندحداقل غلظت آویشن کمترین  یعصاره

 78/0)گی بازدارندغلظت اسپند نیز دارای کمترین حداقل  یرا داشت. عصاره F. culmorumلیتر( علیه قارچ گرم بر میلی
بود.  F. graminearumلیتر( علیه قارچ گرم بر میلیمیلی 56/1)کشندگی لیتر( و کمترین حداقل غلظت گرم بر میلیمیلی

های گندم ها و ساقه وزن تر و خشک ریشهوجب افزایش مز نی ایدر شرایط گلخانه ،های متانولی آویشن و اسپندعصاره
 . در مقایسه با گیاهان شاهد شدند

 .گندمگیاهان دارویی،  عصاره،فعالیت ضد قارچی،  :واژه های کلیدی
 

 مقدمه
در ردیف  .Triticum aestivum Lگندم با نام علمی 

در  که مهمترین محصوالت استراتژیک ایران قرار دارد
صورت دیم و بسطح وسیعی از مناطق مختلف کشور 

 Fusarium (. 1384 اربطکاظمی ) شودآبی کشت می 

culmorum  وF. graminearum های گونه ترین مهمجزو
هستند )صفائی و زای فوزاریوم در مزارع گندم خسارت
 (2013و همکاران اسکرم ،1996سمایلی  ،1990ان همکار

از  بعضی. شوندمحصول میسبب کاهش قابل توجه و 
 خسارت کمی عالوه بر ایجاد ها،های این بیمارگرجدایه
که  کنند می تولیدنیز های قارچی محصول، زهرابه در

و حیوانات خطرناک هستند )نلسون و همکاران  بشربرای 
حیدریان و ارشاد  (.1995پاری و همکاران  ،1993

منظور تعیین عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه به )1380(
 آبی گندم مزارع ،گندم در استان چهار محال و بختیاری

مناطق مختلف این استان را مورد بررسی قرار دادند. 
 .F بیماریزا، های قارچ بین در که داد نشان حاصل نتایج

graminerarum  سپسو F. culmorum فراوانی بیشترین 
 و طوقه یعمده هایبیمارگر جزو وبرخوردار بوده 

  شوند.می محسوب غالت یریشه

mailto:nematollahi2001@yahoo.com
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نیاز بهه تولیهد مهواد     ،افزایش جمعیت دلیلبهامروزه 
بشهری   یجامعهه  و از طرفهی  بیشتری وجود دارد غذایی 

ههای کشهاورزی سهالم و عهاری از     برای تولیهد فهرآورده  
 ،ییههای شهیمیا  روش بیماری با دشواری رو به رو است.

مدت نتهایج  در کوتاههای گیاهی کنترل آفات و بیماری در
 تهدریج اثهرات سهو    امها بهه    انهد همهراه داشهته  موثری به

ت زنهده و محهیط زیسهت    موجهودا ر به  ترکیبات شهیمیایی 
ههای مختلفهی ماننهد    روش ،از این رو استگردیدهآشکار 

گیاههان دارویهی    یکنترل بیولوژیک و استفاده از عصاره
 ی انهد. عصهاره  منظور رفه  ایهن مشهکل توصهیه شهده     به

دلیل عوارض جانبی کمتر، عدم مقاومت گیاهان دارویی به
تولید، تجزیه شدن در خاک  ین بودن هزینهیپاتوژنی، پای

د جههایگزین نههتوانمههی زیسههت محیطههی و عههدم آلههودگی 
 (.2010قاسهمی  ) باشهند سهموم شهیمیایی    ی بهرای مناسب
ی هها و اسهانس  هها ضد قارچی بسیاری از عصهاره  اتاثر

اسهت )   شده بررسیگیاهی بر روی بیمارگرهای مختلف 
 ،2006رسههولی و همکههاران ، 1397  حبیههب زاده و بیگههی
گهرایش جههانی بهه     توجه بهه  با(. 2007سولو و همکاران 

بیهوتیکی  ههای اخیهر و خهوان آنتهی    طب گیاهی در سهال 
، اسپند، چای کوهی و زیره سبز و از آن جایی که آویشن
-در ایهران در دسهترم مهی    انهای مختلف این گیاهگونه

اثههر   یحاضههر بهها هههدس مقایسههه    یباشههند، مطالعههه 
ههای فوزاریهومی   این گیاههان بهر پوسهیدگی    کنندگیمهار
 گندم انجام شد. یقهو طو سنبله

 مواد و روش ها
 جمع آوری و آماده سازی گیاهان

چهار گیهاه آویشهن، اسهپند، زیهره     پس از جم  آوری 
از اطهراس تبریهز    1395و چای کوهی در خرداد ماه سبز 

قسهمت ههای ههوایی    ، های میشو()منطقه پیام مرند، دامنه
پس از شستشهو در شهرایط آزمایشهگاه و دور از تهابش     

به توسط آسیاب  ،سپس مستقیم آفتاب، خشک شدند.نور 
 آزمایشهات  انجهام  تها زمهان   گردیهده و  خرد طور کامل 

 و ههوا  نسهبت بهه ورود     محهاف   ههای کیسهه  در بعهدی 
 دارینگهه سلسهیوم   یدرجهه  -18 فریهزر  در ،طوبهت ر

 شدند.

  

 

 عصاره متانولی ی تهیه
هر یک از گیاهان مهورد  پودر خشک گرم از  40ابتدا 
-بهو شده  ریخته سی سی حالل متانول 400بررسی در 

ساعت روی شیکر مغناطیسی با سرعت رفهت و   24مدت 
در محهیط  و حرکت در دقیقه در دمای اتها    150برگشت 

ها به دور از تابش پس ارلنس ندآزمایشگاه قرار داده شد
گیری شهدند. بهه  عصاره ،توسط صافیمستقیم خورشید 

از دسهتگاه   ،هها از عصهاره  منظور جداسهازی حهالل آلهی   
 ، سهاخت آلمهان(  IKA  RC10مهدل   روتهاری در خهال  )  

ههای سهریالی بهه صهورت     استفاده گردید. در ادامه رقهت 
 یمهورد عصههاره  ام و درپههیپهی  1000و  750، 500، 250

ام نیهز  پهی پهی  2000و  1500های رقتگیاهی چای کوهی 
 مهورد  ههای رقهت  در شهده  رقیهق  ههای عصارهتهیه شد. 

بهه   PDAآزمایش پس از سرد شدن نسبی محیط کشهت  
 آن اضافه شدند.  

 های قارچیجدایه
های قارچی اسهتفاده شهده در ایهن تحقیهق از     جدایه

ههای  واحهد مرنهد تهیهه شهد. گونهه     اسالمی دانشگاه آزاد 
 .Fو  F. culmorumدر ایهههن تحقیهههق مهههورد اسهههتفاده 

graminearum  .شناختی ریخت تردقیق برای بررسیبودند
صفات ماکروسکوپی ها و بررسی و تاکسونومیکی جدایه

 CLAو  PDA ،SNAهای غذایی از محیط، و میکروسکوپی
منهاب   بهر اسهام    شهناختی ریخت شناساییشد.  استفاده

و مقهاالت معتبهر موجهود     هاکلید علمی در دسترم بویژه
( و لزلهی و  1983نلسون و همکهاران )   ،(1971بوث ) نظیر

  گرفت. انجام(  2006سامرل )

 اثبات بیماریزایی
توسط بهذور  سازی خاک آلوده با گندم گیاهزنی مایه 

گرفهت.  انجام های قارچی مورد نظر ارزن آلوده به جدایه
 مهیهن ای رقهم  ههای یهک هفتهه   در این آزمایش از گیاهچه

 مایهه تلقهیح، ابتهدا بهذور     یجههت تهیهه  استفاده شد. گندم 
شهدند و سهپس    ساعت در آب خیسانده 24به مدت  ارزن

بهه بهه   و دو مرتشهده  ریختهه   1های مک کارتنیدر شیشه
های قارچی مهورد  ساعت سترون شدند. جدایه 24فاصله 

-درجهه  25روز در دمای  21به مدت  ارزننظر روی بذر 
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Mccartney bottle  
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(. 1991 همکهاران سلسیوم رشد داده شهدند )اسهنه و    ی
در دو  قهارچ بهذر ارزن مایهه زنهی شهده     عهدد   سهه یا  دو

و گیاههان   داده شهده قرار   نار ریشهسانتی متری خاک ک
سلسهیوم   یدرجه 25زنی شده در گلخانه در دمای مایه

زنهی در صهورت   پهنج هفتهه پهس از مایهه     .نگهداری شدند
ایهی  زبیمهاری   ،تها اولهین گهره    تغییر رنگ ساقه از طوقه 

   اثبات شد.

رشد از ارزیابی تاثیر عصاره بر درصد بازدارندگی 
 PDAقارچ در محیط کشت 

 ،PDAپههس از سههرد شههدن نسههبی محههیط کشههت     

های مورد آزمایش در استریل شده در غلظت های عصاره
کامهل،   و پهس از اخهتال    هشهد اضهافه   آن زیر ههود بهه   

پتهری  ههای   تشتکدر داخل  ها محیط کشت حاوی عصاره
میلیمتهری از   شهش  ههای میسهلیومی  قهرن   . شهد ریخته 

و در وسهط   شهده  روزه قهارچ تهیهه   هفهت حاشیه پرگنهه  
 ،در نهایهت  محیط کشهت حهاوی عصهاره قهرار داده شهد.     

سهلیوم   یدرجهه  25در دمای  روز هفتها به مدت پتری
قهرار   آزمهون  مورد هر غلظت در سه تکرار  . قرار گرفتند

 با قارچ ،عنوان شاهدو محیط کشت فاقد عصاره به گرفت
-انهدازه  روزانهه  هها قهارچ  پرگنهتلقیح شد. شعاع  بیمارگر

تها   گیریاندازهاین  ثبت گردید.متر به سانتی ه وشدیری گ
ههای قهارچ    وسیله میسهلیوم  بهپتری شاهد زمان پر شدن 
در رشهد  از درصد بازدارنهدگی   ادامه یافت.عامل بیماری 

بها اسهتفاده از    تیمار شهاهد  نسبت به هر کدام از تیمارها 
 :(2004دو و همکاران )   محاسبه شد زیرفرمول 

IP = (C – T)/C × 100 %( بازدارندگی) 
C شاهد در تشتک  قارچ یپرگنه: قطر. 
T ها های عصارهدر تشتک تیمار قارچ یپرگنه: قطر. 

 هاعصاره غلظت تعیین 
هههای بدسههت آمههده، از عصههاره تعیههین غلظههت بهرای 

-بهدین   ها اسهتفاده شهد  عصارهروش تعیین وزن خشک 

 یلولهه  سهه  طور جداگانه به عصاره هر برای که صورت
وزن شد  حسام دیجیتالی ترازوی توسط خالی آزمایش

 لیتهر میلی یک گیاهی  هایعصاره از کدام هر از سپس و

 24به مدت  هالوله نگهداری از پس شد. اضافه لوله به هر
 هاعصاره سلسیوم،ی درجه  50تا  35در دمای  ساعت

 کهم  بها  و شهد  تهوزین  مجدداً ها لوله  شدند. خشک کامالً

-ارهعصه  خشک وزن میانگین خالی، هایلوله کردن وزن

 آمد.   بدست لیترمیلیهر  گیاهی در های

و حداقل  1(MIC) گیبازدارندآزمون حداقل غلظت 
 2(MFC) گیکشندغلظت 

 (MIC) گیری حداقل غلظهت مهارکننهدگی  برای اندازه
و  پفهالر  ( 3از روش میکروتیتهر پلیهت   ،های گیاهیعصاره
ههای  در ایهن روش از پلیهت   .استفاده شد(  2004همکاران 

با توجه به وزن خشهک   .گردید ستفادها 4االیزاچاهکی  96
و  MICعنهوان  هایی که بهها در هر میلی لیتر، رقتعصاره

MFC ا تعیههین شههد بههه مقههادیر وزنههی  هههنسههبی عصههاره
منظهور تعیهین دقیهق    تبدیل گردید. در نتیجه بهه ها عصاره

MIC  وMFC  ،وسیله ترازوی حسام مقادیر وزنی بهه  به
 ،64/1  ،32/1، 16/1، 8/1، 4/1، 2/1  هههای رقتههی سههریال روش

ها توزین و در در عصارهاز پو 1024/1و  512/1 ،256/1 ، 128/1
5میلههی لیتههر از محههیط یههک

PDB بههرای تهیههه  .ندحههل شههد
تعهههداد  ههههای بیمهههارگر،اسهههپور قهههارچ سوسپانسهههیون

شهمارش   6با استفاده از الم هموسایتومتر هاماکروکنیدی
ماکروکنیدی در میلهی   2×106و غلظت نهایی اسپور روی 

رایط در شهه(. 2008 شههد )آبریههل و همکههارانلیتههر تنظههیم 
میکرولیتههر  100 ،از پلیههت االیههزابههه هههر چاهههک  سههترون
سریال رقت افهزوده  ترتیب وی عصاره بهاح PDBمحیط 
مختلهف   یهها رقهت  یحهاو کهه  سپس به ههر چاههک     شد

سپانسههیون قههارچی میکرولیتههر از سو 10بههود عصههاره 
میکرولیتهر   100دو چاههک نیهز بها افهزودن       فزوده شد. ا

میکرولیتهر اسهپور    10که یکهی حهاوی    PDBمحیط کشت 
مثبهت   شاهدعنوان قارچ و دیگری فاقد اسپور قارچ بود به
سهاعته   48 نگههداری  و منفی در نظر گرفته شدند. پس از 

هها از نظهر رشهد    چاههک  ،سلسیوم یدرجه 28در دمای 
عدم رشهد پرگنهه قهارچ در      پرگنه قارچی بررسی شدند. 

چاهک نشان دهنده تاثیر مثبت کنترل کنندگی عصهاره در  
کههه در آن رشههد رقهت مههورد نظهر بههود. کمتههرین غلظتهی    
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 Minimum Fungicidal Concentration 

3
Microtiter plate 

4
Enyzme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

Potato Dextrose Broth 
5
  

6
Hemocytometer 
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و هیچ رشدی انجهام نشهد بهه     همهار شدهای قارچ اسپور
نطنزیهان قهفرخهی و همکهاران    ) گردیهد تلقهی   MICعنوان 
کشهی یها قهارچ ایسهتایی     قهارچ  اثهر بررسی (. برای 1387
-سهاعت محتویهات چاههک    72پهس از   ،(MFCها )عصاره

، روی ه بهود هایی که رشهد قهارچ در آنهها مشهاهده نشهد     
رشهد  کشت داده شدند. رشهد یها عهدم     PDAمحیط کشت 

ت پس از چهار روز بررسی و ثبهت  قارچ روی محیط کش
 ،. در صورت عدم رشد قارچ طی مهدت زمهان مهذکور   شد

صهورت قهارچ   و در غیهر ایهن  کشی  عنوان قارچ بهاین امر 
کمترین رقت موجهود از عصهاره کهه      ایستایی تلقی شد. 

ههر   MFC   عنهوان بهه ، مشهاهده نشهد   در آن رشد قهارچ  
)عبههدالمالکی و همکههاران،  شههدعصههاره در نظههر گرفتههه  

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

 ایآزمایشات گلخانه
ی در سهههههههای مهههورد بررکارآمهههدترین عصهههاره

آزمایشههگاه انتخههاب و در شههرایط گلخانههه نیههز بررسههی  
گهرم   100ابتهدا   تلقیح بیمهارگر،  یمایه یبرای تهیه شدند.

 ساعت در آب خیسهانده شهدند.   دواز بذور ارزن به مدت 
 شده وها از داخل آب مقطر خارج ساعت ارزن دوپس از 

داخل سلفون نایلونی ریخته شدند و دو مرتبه بهه فاصهله   
 یدرجهه  121دقیقهه در دمهای    20بهه مهدت    و ساعت 24

متهر مربه    کیلوگرم بر سهانتی  5/1و در فشار  سلسیوم
متهر از  میلیپنج سپس چهار قرن به قطر   دندسترون ش

روزه بیمارگر به بذور ارزن اضهافه   هفتکشت ی حاشیه
های قارچی مورد نظر روی بذر ارزن به مهدت  شد. جدایه

سلسیوم رشد داده شهدند  ی درجه 25روز در دمای  21
   (.  1991سنه و همکاران )ا

% ضههدعفونی  5بههذور گنههدم نیههز بهها هیپوکلرایههت   
بار با آب مقطر اسهتریل شستشهو داده    3و  هسطحی شد
 15روی کاغذ صافی اسهتریل مرطهوب در     شدند. بذرها 
سههاعت روشههنایی   12سههاعت تههاریکی و   12درجههه بهها  

 ،بهذور گنهدم   ،د. پس از دو روزننگهداری شد تا جوانه بزن
ی عصههارهجوانههه زده و آمههاده تلقههیح بهها عصههاره شههد.  

-پیپی 1000 هایغلظت بای و اسپند ن کوهگیاهان آویش

بهذرها بهه    ،زنهی بهذور گنهدم   . بعد از جوانهندآماده شد ام
عدد بهذر   9طه ور شدند. ها غودقیقه در عصاره پنجمدت 

نظر گرفته شد. برای سه گلدان ) به عنوان تکرار( درگندم 
در داخهل ههر گلهدان حهاوی      ،هها پس از ضدعفونی گلدان

بهذر ارزن مایهه زنهی    عهدد   سهیا  دو  ،خاک و خاک برگ
 همچنین شاهد سهالم  ، اضافه گردید. بیمارگر قارچبا شده 

 و شهاهد آلهوده    ارزن مایه زنی نشده( شامل خاک و بذر)
در سهه   (قهارچ  ارزن مایه زنی شده باشامل خاک و بذر )

زنهی  گیاههان مایهه  تکرار از هر کدام در نظهر گرفتهه شهد.    
سلسههیوم  یدرجههه 25-30شههده در گلخانههه در دمههای  

هها از خهاک خهارج    . پس از پنج هفته گیاهچهنگهداری شد
-وزن تهر ریشهه و انهدام   ،  هاشده و پس از شستن ریشه

صهورت  بهها  این اندام سپس .گیری شداندازه های هوایی
مهدت  سهانتیگراد بهه   یدرجه 70مجزا در آون و در دمای 

های ههوایی و  ساعت خشک شدند و وزن خشک اندام 24
)هیهل و بالنهت    شهد ثبهت  گهرم   بهه  و گیهری  انهدازه ریشه 
1994)   . 

 آنالیز آماری
در قالهب طهر     آزمایشهگاهی  نتهایج  تجزیه و تحلیل

در سهه تکهرار انجهام گردیهد.     تیمهار   18با کامأل تصادفی 
 یعصههارهچهههار نههوع  شههامل تیمارههها در آزمایشههگاه 

سهطح   چههار در آویشن، اسپند، زیره سبز و چای کهوهی  
ام برای تمامی عصهاره هها،   پیپی 1000و  750، 500،250
ههم اضهافه    2000و  1500در عصاره چای کوهی سطح )

رشهد   ،مهورد مطالعهه    متغیهر شد(+ اینوکلوم قهارچ بهود.   
از رشههد و درصههد بازدارنههدگی  بههود قطههری پرگنههه ههها 

آزمایشات گلخانه ای نیهز در  . اندازه گیری شد ،میسیلیوم
در سهه تکهرار   بها چههار تیمهار    قالب طر  کامال تصادفی 

شهاهد سهالم   انجام گردید. تیمارهای آزمایشی نیز شامل 
 و شاهد آلهوده  ارزن مایه زنی نشده( شامل خاک و بذر)

و  (قههارچ ارزن مایههه زنههی شههده بههاشههامل خههاک و بههذر )
در صورت بود. و اسپند از آویشن  امپیپی 1000عصاره

 بها آزمهون    هها  مقایسهه میهانگین   ،داروجود اختالس معنی
درصد انجام گرفت. تجزیهه و   95دانکن، با سطح اطمینان 

و رسم   SPSS v. 20ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده
 انجام گرفت. Microsoft Excel 2007نمودارها با نرم افزار 
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 نتایج
 بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ ها نتایج 

بیماریزایی نشان داد کهه دو   نتایج حاصل از آزمون
استفاده شهده در   F. graminearumو  F. culmorum جدایه

بهر روی   .هستندبیماریزا روی رقم گندم میهن این تحقیق 
ای شهدن در  درصهد تغییهر رنهگ و قههوه     75تها   50 گندم
ههایی  از جدایهطوقه تا اولین گره ساقه دیده شد. ی ناحیه

در مراحهل بعهدی تحقیهق     زایی آنها اثبات شهد که بیماری
تجزیهه واریهانس   نتهایج بدسهت آمهده از     استفاده گردیهد. 

نشهان  ها  وسیله عصاره بهبازدارندگی از رشد میسلیومی 
داری وجهود دارد پهس    بین تیمارها اخهتالس معنهی   داد که

اثهر  % 1در سهطح احتمهال    تیمارها در مقایسه بها شهاهد،  
 داشهتند ههر دو گونهه قهارچی     ردمعنی داری بازدارندگی 

های گیهاهی بهر   تاثیر عصاره مقایسه میانگین(.  1 )جدول
F. culmorum  بهه  اسپند و زیره سبز  آویشن،نشان داد که

 را در بازدارندگی از رشد میسهلیوم ترتیب بیشترین تاثیر 
-میهانگین تهاثیر غلظهت   ی . مقایسه(2 )جدول شتنددا قارچ

 F. culmorum قهارچ ههای گیهاهی بهر    های مختلف عصاره

 گیهاهی، اثهر   ههای نشان داد که با افزایش غلظهت عصهاره  
مهارگر بیشهتر   یههای ب بازدارندگی از رشد میسلیوم قهارچ 

ی از بههین تمههام تیمارههها، عصههاره (.2 )جههدول شههودمههی
ام پهی پهی   750و  1000بها غلظهت    آویشهن متانولی گیهاه  

بیشترین خاصیت ضد قارچی را از خود نشهان داد و بهه   

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

culmorum بها غلظهت    اسپندی ممانعت کرد. سپس عصاره
که  ام بیشترین خاصیت ضد قارچی را داشتپیپی 1000
   همچنههین .ممانعههت کههرد مههورد نظههر% از رشههد قههارچ 76

، 500، 250چای کوهی در شش غلظت مختلف )ی عصاره
ارزیهابی  ترین تیمهار،  ضعیف( 2000و  1500، 1000، 750

مهورد   قهارچ  میسهلیوم  شد که اثری در جلوگیری از رشد
 ندارد. نظر

 نشان داده شده است،  2 همان طور که در جدول
 ی، نشان دهندهبازدارندگی از رشد قارچدرصدی کگعتئو

 .Fبر قارچ بیمارگر  و آویشن اسپند هایتاثیر عصاره

graminearum  کمترین و بیشترین  2بود. بر اسام جدول
ی درصد بازدارندگی از رشد به ترتیب متعلق به عصاره

از بین تمام تیمارها، است.  اسپندو  چای کوهیمتانولی 
 1000در غلظت  و آویشن اسپندمتانولی های عصاره 

بیشترین خاصیت ضد قارچی را از خود نشان  ام،پیپی
درصد از رشد قارچ  58/74و  3/82به ترتیب  و ندداد

در  اسپندمتانولی ی عصارههمچنین . نددجلوگیری کر
قارچ مورد نظر % از رشد 75/73نیز  امپیپی 750غلظت 

جلوگیری کرد. این در حالیست که درصد بازدارندگی از 
کوهی در شش غلظت متانولی چای  یعصارهرشد 

 را نشان داد. میزان متفاوت کمترین 

 

 درصد بازدارندگی از رشد قارچ  در مقایسه با شاهد بر های مختلف در غلظت یتاثیر عصاره های گیاه نتایج تجزیه و تحلیل -1 جدول

Fusarium culmorum   وF. graminearum محیط کشت در 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 

)میانگین  

 مربعات (

Degree of 

freedom 

 (درجه آزادی)

 Source of 

variation 
 )منابع تغییر(

 Pathogen 
 (یمارگر)ی

 F. culmorum  تیمار 17 *2850.739

  خطا 39 15.211

 10.91 CV%  

 F. graminearum  تیمار 17 2784.167*

  خطا 39 34.677

 16.59 CV%  
 %1معنی دار در سطح احتمال  *                          

                         * Significant at 1% probability 
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و   Fusarium culmorumدرصد بازدارندگی از رشد قارچ  بر های مختلف در غلظت یمیانگین تاثیر عصاره های گیاه مقایسه -2جدول 

F. graminearum محیط کشت در PDA 

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

Fusarium culmorum and F. graminearum in PDA 
  F. culmorum F. graminearum 

Plants 
 )نوع گیاه(

Concentration 

 (ام(پیغلظت )پی)
Percentage of 

growth 

inhibitory  
درصد بازدارندگی از )

 (رشد )%(

Means of 

inhibitory 

percentage 

میانگین درصد )

 (بازدارندگی )%(

Percentage of 

growth inhibitory  
درصد بازدارندگی از )

 (رشد )%(

Means of 

inhibitory 

percentage  
میانگین درصد )

 (بازدارندگی )%(

Control )0 0 0 )شاهد I
0 0 

Peganum harmala  
 )اسپند(

250  ed
46.66   e40  

 500 d
50 

b
56.36  bc

63.33 a
64.84 

 750 d
52.8   ab

73.75  

 1000  ab
76  a 82.3  

Stachys 

lavandulifolia ) چای

 )کوهی

250 
 h
1.53   h

1.3  

 500  h
2.13   

h
1.46  

 750  h
2.35 d

3.02  
h
3.58 d

3.3 

 1000  h
3.26   

h
3.43  

 1500  h
4.13   

h
4.85  

 2000  h
4.72   

h
5.43  

Thymus vulgaris 

 (آویشن)

250  e
41.4   f

32.3  

 500  c
60.42 a

64.1 d
51 

b
55.2 

 750  ab
73.33   bc

63  

 1000  a
81.25   ab

74.58  
Cuminum cyminum 

 (زیره سبز)
250  g

20.83   g
19.58  

 500  gf
26.3 c

44.58  ef
37.5 c

43.54 

 750  cd
56.2   ed

43.7  

 1000  ab
75  ab 73.4  

 % هستند.5میانگین 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%. 

 
  MFC و MIC هایشینتایج آزما

حههداقل غلظههت   و MICحههداقل غلظههت بازدارنههدگی  
 96 لیههتگیههاهی در پ یچهههار عصههاره MFCقارچکشههی 

-اثر غلظت ،با توجه به غربالگری اولیهتعیین شد.  ایخانه

در زیهره سهبز   و  آویشن ،اسپندهای های مختلف عصاره
 F. graminearumو  F. culmorumقهارچ  جلوگیری از رشد 
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دو روز پهس از نگههداری    که بررسی شد. نتایج نشان داد
 شهاهد   ههای سلسهیوم در چاههک   یدرجهه  28در دمای 

تمهامی   F. graminearumو  F. culmorum ههای قارچ ،مثبت
ها بها افهزایش   و در سایر چاهک هح چاهک را پوشاندسط

اسهت.  کهاهش یافتهه   هها ها میزان رشد قارچغلظت عصاره
مثبهت توانهایی کنتهرل رشهد      شاهد ها با چاهک یمقایسه

گونهه  ههر چنهد ههیچ   ها را اثبات کرد. عصارهقارچ توسط 
مقایسه و تجزیهه و تحلیهل آمهاری در ایهن زمینهه انجهام       

 نگرفت.
ی آویشهن،  ههای متهانول  میانگین وزن خشک عصاره

گهرم در  میلهی  80و  50، 32 تیهب اسپند و زیره سبز به تر
ههای مختلهف   رقهت بود که با توجه به این اوزان تر لیمیلی

ها به پارامترهای وزنی تبدیل شد. بر ایهن اسهام   عصاره
و  0625/0، 125/0، 25/0،  5/0، 1، 2، 4، 8، 16مقههههههادیر 

ی گههرم از پههودر خشههک شههده عصههاره  میلههی 03125/0
 ،780/0 ،56/1، 12/3، 25/6، 5/12، 25آویشهههن، مقهههادیر  

از پهههودر  گهههرممیلهههی04875/0 ،0975/0 ،195/0 ،390/0
، 5/2، 5، 10، 10، 20، 40خشههک شههده اسههپند و مقههادیر   

گرم از پهودر  میلی 078/0و  156/0، 312/0، 625/0، 25/1
ی زیره سبز تهوزین و جههت   متانولی خشک شده عصاره

های حداقل غلظت بازدارنهدگی و کشهندگی قهارچ    آزمایش
 .فوزاریوم استفاده گردید

متانولی های عصاره MIC ،7و 5، 3 هایولدجطبق  
 5/2و  56/1، 1بههه ترتیههب  زیههره سههبز و اسههپند آویشههن،

اثهر   .تعیین شهد  F. culmorumبرای  گرم در میلی لیترمیلی
 اسهپند  ،آویشهن های تلف عصارههای مخکشی غلظتقارچ
 5و  12/3، 2ترتیهب  بهه  F. culmorumروی زیهره سهبز   و 

. (8و 6، 4 ههای )جهدول  لیتر تعیین شهدند میلیگرم برمیلی
گهرم بهر   میلی MIC (1 با کمترین غلظتآویشن  یعصاره
لیتهر( بهاالترین   گهرم بهر میلهی   میلهی  2) MFC لیتهر( و میلی

 را داشهت  F. culmorumخاصیت قهارچ کشهی روی قهارچ    
 .(4و  3 های)جدول

زیهره  و  اسهپند  ،آویشهن های عصاره MICهمچنین، 
لیتهر بهرای   گرم در میلیمیلی 5/2و 78/0 ،1به ترتیبسبز 

F. graminearum اثههر (7و 5، 3 هههای)جههدول تعیههین شههد .
 اسهپند  ،آویشهن  هایهای مختلف عصارهکشی غلظتقارچ
 5و  56/1 ،4به ترتیب F. graminearumروی زیره سبز و 

. (8و 6، 4 ههای )جهدول  لیتر تعیین شهدند گرم بر میلیمیلی
گهرم  میلهی  MIC  (78/0با کمترین غلظهت  اسپندی عصاره

لیتههر( گههرم بههر میلههیمیلههی 56/1) MFC لیتههر( وبههر میلههی
 F. graminearumباالترین خاصیت قارچ کشی روی قارچ 

  .(6و 5هایل)جدو را داشت

 در محیط کشت آزمایشگاهی قارچ فوزاریوم های بیمارگر در بازدارندگی از رشد گونه آویشن ی عصاره های مختلف تاثیر غلظت -۳جدول 

Table3-Effect of different concentrations of Thymus vulgaris extract on inhibition of mycelial growth of 
Fusarium specious in vitro conditions 

Number 
 ))شماره

Thymus extract 
dilutions 

 (آویشن های عصارهرقت)

Amount of effective   
substance   

 ((mg/mlمقدار ماده موثر ))

Effect on pathogen inhibition 

 (مارگریب بر یمهارکنندگ ریتاث)

   F. culmorum F. graminearum 

1 1/2
 16 - - 

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 + + 

11 - 0 + + 
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 در محیط کشت آزمایشگاهی قارچ فوزاریوم های بیمارگر بر گونه آویشن ی عصاره های مختلف کشی غلظت تاثیرقارچ-4جدول 

Table4- Fungicide effect of different concentrations of Thymus vulgaris extract on Fusarium specious in vitro 
coditions  

Number 
 )شماره(

Thymus extract 
dilutions  

های عصاره رقت)
 (آویشن

Amount of effective   
substance  

 ((mg/mlمقدار ماده موثر ))

Fungicide effect on Pathogen 
 (ثیر قارچ کشی بر روی بیمارگر)تا

F. culmorum F. graminearum 

1 ½ 16 - - 

2 ¼ 8 - - 

3 1/8 4 - - 

4 1/16 2 - + 
5 1/32 1 + + 

 
 

 در محیط کشت آزمایشگاهی قارچ فوزاریوم های بیمارگر در بازدارندگی از رشد گونه اسپند یعصاره های مختلف غلظتر تاثی –۵ل جدو

Table 5- Effect of different concentrations of Peganum harmala extract on inhibition of mycelial growth of 
Fusarium specious in vitro coditions 

  Number 
 (شماره)

Peganum extract 
dilutions  

 یهای عصارهرقت)
 (اسپند

Amount of effective 

  substance ( مقدار
 ((mg/mlماده موثر )

Effect on pathogen inhibition  
 (مارگریب بر یمهارکنندگ ریتاث)

F. culmorum F. graminearum 

1 ½ 25 - - 

2 ¼ 12.5 - - 

3 1/8 6.25 - - 

4 1/16 3.12 - - 

5 1/32 1.56 - - 

6 1/64 0.780 + - 

7 1/128 0.390 + + 

8 1/256 0.195 + + 

9 1/512 0.0975 + + 

10 1/1024 0.04875 + + 

11 - 0 + + 

 
  در محیط کشت آزمایشگاهی قارچ فوزاریوم های بیمارگر بر گونه اسپندی عصاره های مختلف غلظتکشی  تاثیر قارچ –6جدول 

Table 6--Fungicide effect of different concentrations of Peganum harmala extract on Fusarium specious in vitro 
coditions  

Number 
 (شماره)

Peganum extract 
dilutions  

های عصاره رقت)
 (اسپند

Amount of effective   
substance  

 ((mg/mlمقدار ماده موثر ))

Fungicide effect on Pathogen 

 تاثیر قارچ کشی بر روی بیمارگر()
F. culmorum F. graminearum 

1 ½ 25 - - 

2 ¼ 12.5 - - 

3 1/8 6.25 - - 

4 1/16 3.12 - - 

5 1/32 1.56 + - 

6 1/64 0.780 + + 
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 در محیط کشت آزمایشگاهی قارچ فوزاریوم های بیمارگر زیره سبز در بازدارندگی از رشد گونهی عصاره های مختلف تاثیر غلظت –7جدول 

Table 7- Effect of different concentrations of Cuminum cyminum extract on inhibition of mycelial growth of 
Fusarium specious in vitro coditions 

Number 
 (شماره)

Cumin extract 
dilutions 

های عصاره زیره رقت) 
 (سبز

Amount of   
substance effective 

مقدار ماده موثر )
(mg/ml)) 

Effect on pathogen inhibition  
 (مارگریب بر یمهارکنندگ ریتاث)  

F. culmorum F. graminearum 

1 ½ 40 
- 

- 

2 ¼ 20 - - 

3 1/8 10 - - 

4 1/16 5 - - 

5 1/32 2.5 - - 
6 1/64 1.25 + + 

7 1/128 0.625 + + 

8 1/256 0.312 + + 

9 1/512 0.156 + + 

10 1/1024 0.078 + + 

11 - 0 + + 

 
 در محیط کشت آزمایشگاهی قارچ فوزاریوم های بیمارگر زیره سبز بر گونهی عصاره های مختلف کشی غلظت تاثیر قارچ –8جدول 

Table 8- Fungicide effect of different concentrations of Cuminum cyminum extract on Fusarium specious in 
vitro coditions 

Number 
 (شماره)

Cumin extract dilutions 
 (های عصاره زیره سبزرقت)

Amount of effective   
substance  

 ((mg/mlموثر )مقدار ماده )

Fungicide effect on Pathogen  
 (تاثیر قارچ کشی بر روی بیمارگر)

F. culmorum F. graminearum 

1 ½ 40 
- 

- 

2 ¼ 20 - - 

3 1/8 10 - - 

4 1/16 5 - - 

5 1/32 2.5 + + 

 
 شرایط گلخانه

نتایج آزمایشگاهی بازدارندگی عصاره ها نشان داد 
کههه عصههاره هههای متههانولی آویشههن و اسههپند بههاالترین   

. دارنهد بازدارندگی را در بین عصاره های مهورد مطالعهه   
 .ای نیهز ارزیهابی شهدند   تیمارها در آزمهایش گلخانهه  این 

ههای  صهفت نتایج تجزیه واریانس تهاثیر عصهاره هها بهر     
 یهک  اختالس معنی دار در سطح هاتیماررشدی گیاه بین 

میههانگین تههاثیر ی مقایسههه (. 9)جههدول نشههان داددرصههد 
نسبت   پی پی ام 1000گیاهی آویشن در غلظت  یعصاره

معنهی  طور  هاین عصاره  ب حاکی از آن است که شاهد  به

 را کههاهش   F. culmorum قههارچ داری آلههودگی گنههدم بههه 
گیاهی اسپند نیهز در  ی (. همچنین عصاره1 )شکل دهد می

تهاثیر معنهی داری در مقایسهه بها      پی پهی ام  1000غلظت 
 2)شهکل   داشهت  F. graminearumقهارچ   شاهد در کنترل 

این تیمارها عالوه بهر داشهتن اثهر بازدارنهدگی روی      (3و
رویشهی گنهدم    ههای  شاخصشدت آلودگی، موجب بهبود 

-مقایسه(. 10در مقایسه با شاهد آلوده نیز شدند )جدول 

ای بهها نتههایج آزمایشههگاهی، نتههایج آزمایشههات گلخانههه ی
 بیانگر هم خوانی بین این آزمایشات است. 
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 .Fعلیه  بیمارگر ام پیپی 1000در غلظت  آویشن یهای تیمار شده با عصارهگندم در بوته جوانه زنی بذور -1 شکل

culmorum   )باال( و F. graminearum  )پایین(( .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. 
 

 بحث
های مخربی در طیهف  های فوزاریوم باعث بیماریگونه   

وسههیعی از محصههوالت کشههاورزی مههی شههوند. بالیههت   
ههای مههم   پوسهیدگی طوقهه و ریشهه از بیمهاری     ،خوشهه 

 .F  و Fusarium culmorumغههالت هسههتند کههه توسههط 

graminearum  ( .اسهکرم   ؛ 1996اسهمایلی   ایجاد میشوند
هههای خههاکزاد شههامل ر. کنتههرل بیمارگ(2013 و همکههاران

کنتههرل  ،روشهههای زراعههی  ،اسههتفاده از تنههاوب زراعههی 
شههیمیایی و اسههتفاده از ارقههام مقههاوم مههی باشههد.  بقههای 

ههای خهاکزاد در خهاک عمهال     طوالنی مدت برخی از قارچ
رآمد می کند. روشهای شهیمیایی نیهز   روش تناوب را ناکا

-صهرفه نمهی  عالوه بر اینکه در خیلی از موارد مقرون بهه 

ایجهاد مقاومهت در    ،از لحاظ آلودگی محیط زیست ،باشند

-ها و خطرات سالمت برای انسان و حیوانات بهه گربیمار

 ، 2000 نوعی تهدید محسوب میشوند )سومیا و همکاران
بسهیاری از   فهو  الهذکر  (. بهه دالیهل   2015ان و همکاران 

ن سعی در یافتن روشهای جایگزین با سمیت کمتر امحقق
پینتههو و منجملههه  ) دارنههدو مههوثر در کنتههرل بیمارگرههها 

ههای  یهن میهان اسهتفاده از فهراورده    (. در ا2010همکاران 
 بهه  دارویهی ههای گیاههان   گیاهی نظیر روغنها و عصاره

 پهایین  پهاتوژنی،  مقاومت عدم کمتر، جانبی عوارض دلیل

 عهدم  و خهاک  در شهدن  تولیهد، تجزیهه   یهزینهه  بهودن 

در کنتهرل بیمارگرهها مهورد توجهه قهرار گرفتهه        ،آلودگی
 بازدارنهدگی رشههد (. 2017و همکهاران   یدههار چو) اسهت 

توسههط Fusariumمیسههیلیومی گونههه هههای مختلفههی از 
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 .Fعلیه  بیمارگر ام پیپی 1000اسپند در غلظت  یهای تیمار شده با عصارهجوانه زنی بذور گندم در بوته  -2شکل 

culmorum  (پایین ) و F. graminearum (باال ) اسپند یعصاره. )الف( شاهد سالم، )ب( شاهد آلوده و )ج( دارای 
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. 
 

 
 پنجاه روز  به همراه عصاره  اسپند  Fusarium culmorumقارچ    زادمایه با شده تلقیح گلدانهای( الف-۳شکل

بعد از کشت پنجاه روز   F. graminearum  قارچ با  شده زنی مایه گیاهان حاوی گلدان( ب) بعد از کشت

 راست()سمت  اسپند یآلوده به همراه عصاره گلدان و( چپ سمت)

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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 .Fو   Fusarium culmorumتجزیه واریانس تاثیر عصارهای گیاهی اسپند و آویشن بر شاخص های رشدی گندم آلوده به   -9 لدوج

graminearum 
Table 9-Varianse analysis of Thymus and Peganum extract effect on wheat growth indices infected with Fusarium 

culmorum and F. graminearum  
Pathogen (بیمارگر) Degree 

of 
freedom 

منابع )
 (تغییر

Degree 
of 

freedom 
درجه )

 (ازادی

Means square (میانگین مربعات) 
Fresh 

weight of 
root   

 (وزن تر ریشه)

Dry weight of 
root  

 (وزن خشک ریشه)
 

Fresh weight 
of aerial part 

وزن تر اندام )
 (هوایی

Dry weight of 
aerial part  

وزن خشک اندام )
 (های هوایی

F. culmorum 0.006* 0.331* 0.013* 0.048* 3 تیمار 
 0.0001 0.0003 0.00005 0.00009 8 خطا
CV% 4.31 7.95 2.8 13.52 

F. graminearum       
 0.005* 0.218* 0.004* 0.026* 3 تیمار
 0.00001 0.001 0.00006 0.0001 8 خطا

 CV% 5.5 11.78 38.2 5.66 

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

 اه گندمگیروی  F. graminearumو  Fusarium culmorumهای آویشن و اسپند بر میانگین اثر عصارهی مقایسه -10جدول 

Table 10-Mean comparison of Thymus and Peganum extracts on Fusarium culmorum and F. graminearum on wheat 
in vivo  

 Treatment with  
pathogen  

 )تیمار با بیمارگر(

Fresh 
weight of 

root  
وزن تر ریشه )

 (گرم()

Dry weight of 
root  

وزن خشک ریشه )
 (گرم()

Fresh weight of 
aerial part  

وزن تر اندام هوایی )
 (گرم()

Dry weight of aerial 
part  

وزن خشک اندام هوایی )
 (گرم()

Uninfected 
control( شاهد
 (سالم

- ab
0.28 ab

0.1 
a
0.91 a

0.11 

Infected 
control( شاهد
 (آلوده

F. culmorum c00.07 c
0.02 c

0.28 
c
0.03 

 F. graminearum c
0.065 c

0.015 c
0.27 

c
0.03 

Thymus 
extract(ه رعصا

 (آویشن

F. culmorum a
0.37 a

0.17 a
0.95 

a
0.13 

 F. graminearum bc
0.15 bc

0.04 bc
0.45 

c
0.04 

Peganum 
extract( عصاره

 (اسپند

F. culmorum bc
0.19 bc

0.06 bc
0.49 

bc
0.07 

 F. graminearum bc
0.23 b

0.08 b
0.57 

b
0.09 

 % هستند.۵ها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال نگینمیا
Means within each column folloed by same letter are not significantly different at 1%. 

 
 

 



 109                                                                                            ...سبز و چای کوهی یهای متانولی آویشن اسپند، زیرهکاربرد عصاره

 2چهریش  ,Cassia nodosa،1ههای گیاههان پیهاز   عصهاره 
و 3سههههههیر،( 2015)عبههههههد الغنههههههی و همکههههههاران   

Sapindustrifoliata  بذر چریش،  (1996)گوهیل و واال 

)بانسههال و گوپتهها 4اکههالیپتوم، (1998 )گههور و شههارمایک
 ( گزارش شده است.2000

متهانولی   یدر این تحقیق، خوان ضد قارچی عصاره
زیهره سهبز و چهای کهوهی علیهه       گیاهان آویشن، اسهپند، 

 .Fو  F. culmorum گنهههدم ههههای بیمهههاریزای جدایهههه

graminearum  در شهههرایط آزمایشهههگاهی و گلخانهههه ای 
ههای آویشهن   نتهایج نشهان داد کهه عصهاره     بررسی شد.
سبز رشد قارچ در پتری را کاهش دادنهد.  ی اسپند و زیره

 F. culmorumبیشترین درصد بازدارندگی از رشهد قهارچ   

درصد  25/81متانولی آویشن بود که ی متعلق به عصاره
محاسبه شد و همچنین بیشترین اثر بازدارندگی از رشهد  

ی متعلههق بههه عصههاره F. graminearumمیسههلیوم قههارچ 
 3/83گیاهی توانست  ین عصارهایه متانولی اسپند بود ک

در  .کنهد درصد از رشد میسلیوم قارچ مهذکور جلهوگیری   
ی از اثهری در جلهوگیر  چای کوهی ی این پژوهش عصاره

ههای مهذکور نداشهت. از    رشد میسلیوم هیچ یهک از قهارچ  
با افزایش میهزان غلظهت،    طرس دیگر، در هر نوع عصاره،

. حههداقل غلظههت درصههد بازدارنههدگی نیههز افههزایش یافههت 
های متانولی آویشن و اسپند علیه بازدارنده برای عصاره

F. culmorum  وF. graminearum   و  1معهادل  ، بهه ترتیهب
لیتر محاسبه شد. همچنهین حهداقل   گرم بر میلیمیلی 78/0

های بیمارگر قارچها نیز روی این عصارهی کشندهغلظت 
لیتهر  گرم بهر میلهی  میلی 56/1و  2معادل  مذکور به ترتیب
ون و همکهاران در سهال   ئه لیرا دل در گزارشارزیابی شد. 

در بین عصاره های مورد بررسی، بیشترین غلظت  2014
 مربو  به گیاه F.solani%( علیه قارچ  17/56بازدارندگی )

aurantium  Adenophyllum  بهها مقههدارmg/ml 78/7MIC= 

بود. تنوع در ترکیبهات شهیمیایی عصهاره ههای گیهاهی و      
، قابلیت انتشهار  pHهمچنین فاکتورهایی همچون حاللیت، 

و حرکت در محیط کشهت و نهوع میکروارگانیسهم مهورد     

                                                           
1
Allium cepa 

2
Azadirachtaindica 

3
Allium sativum 

4
Eucalyptus amygdalina 

 ها را مشخص می کنهد ازمایش میزان بازدارندگی عصاره
 (.2012)گیلیتزر و همکاران 

رفتهه در ایهن تحقیهق     گیهاه آویشهن بکهار    ی عصاره
از  25/81ام بازدارنهدگی  پهی پهی  1000توانست در غلظت 

-یبررسه (. 2نشان دهد )جهدول   F. culmorumرشد قارچ 
 بهات یترک وجهود  شهن یآو اهیگ یرو بر ییایمیتوشیف یها

 یفنل یدهایاس ن،یکورست و نیلوتئول جمله از یدیفالونوئ
 د،یاسهه کیههئبنزو مشههتقالت و دیاسهه کیههنیرزمار ماننههد

از جملهههه مشهههتقات  دهایهههو ترپنوئ نهههونیتوکهههوفرول ک
کنههد. در روغههن فههرار آویشههن  را ثابههت مههی منیپاراسهها
ترکیب شامل تیمول، کارکرول، پاراسایمن و  24شیرازی 

 یو کرومبه  یکرومبه بتاکاریوفیلن شناسایی شهده اسهت )  
وجهود در  (. تحقیقات گسهترده بهر روی ترکیبهات م   1986

های جدید شیمی تجزیه نشان آویشن با استفاده از روش
این واقعیت است که تیمول دارای خاصهیت ضهد    یدهنده

قارچی فراوانی است. عالوه بر تیمهول، کهارواکرول نیهز،    
نقهدی بهادی و   باشهد ) دارای خاصیت ضد میکروبهی مهی  

اکسیدانی عصاره آویشهن در  (. اثرات آنتی1382همکاران 
ا از جمله همطالعات گذشته بر روی طیف وسیعی از قارچ

Candida albicans ،Aspergillus spp. ،Alternaria 

alternata، Phytophthora infestans ،Sclerotinia 

sclerotiorum ،Rhizopus stolonifer، Penicillium 

digitatum ،Rhizoctonia solani، Fusarium sp.  وF. 

oxysporum f.sp. lycopersici    بههه اثبههات رسههیده اسههت
؛ 1391 ؛ فراههانی و همکهاران  1385همکهاران  فی و )مصح

 ؛1393صهفری و همکهاران    ؛ 1392 غزلباش و همکهاران 

؛ سهولو  2006؛ رسولی و همکاران 2003 دفارا و همکاران
 (.  2007 و همکاران

از رشهد   در ممانعهت اسپند ی در این تحقیق عصاره
 تهاثیر قابهل تهوجهی را نشهان داد     های مورد تحقیهق  قارچ

درصههد از  3/83بطوریکههه ایههن عصههاره گیههاهی توانسههت 
  .(2)جدول  کند جلوگیری F. graminearumرشد میسلیوم 

مطابقهت  ( 2011) وهمکاران این نتیجه مطایق با نتایج دیبا
 روی بهر  گیهاه  ایهن  یعصهاره که  نددنشان داآنها  دارد.

 Aspergillus niger ،A. fumigatus ،Candida هههایگونههه

parapsilosis، C. kefyr، C. dubliniensis،  C. tropicalis و  

C. glabrata اسههپند در گیههاه . دارد مهارکننههدگی اثههر
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نوییهههدی و ود میکروبهههی فالومهههواد ضههه  یبردارنهههده
دانههه و  های بتههاکربولینی بههوده کههه در ریشههه، آلکالوئیههد

)محقههق زاده و همکههاران  گردنههدکههالوم گیههاه یافههت مههی
 بهه  تهوان مهی  این گیاه مهم آلکالوئیدهای جمله (. از2006

 کهه  کرد اشاره وازیسین و هارمین، هارمالول هارمالین،

هسهتند   پزشهکی  و صهنعتی از نظر ی فراوان اهمیت دارای
ی دیگهری اثهر عصهاره    یدر مطالعهه  (.2007 ریکشربت)

رچ الکلی گیاه اسپند بهر روی مخمهر جهنس کاندیهدا و قها     
شهگاهی بررسهی   زمایشهرایط آ آسپرژیلوم بیمهاریزا در  

-الکلی دانهه  یای این مطالعه، عصارهه. براسام یافتهشد

داری روی د فعالیت مهارکننهده و کشهنده معنهی   های اسپن
مخمرهای کاندیدا از خود نشهان دادنهد )دیبها و همکهاران     

نشان داده شده اسهت  در مطالعه دیگری همچنین . (2011
ههای  ند )عصهاره ی تشکیل دهنهده گیهاه اسهپ   که تمام اجزا

 علیههه چشههمگیریکلروفههرم، متههانولی و غیههره( فعالیههت  
Staphylococcus aureus ( 1999پراشانتا و جان دارند.)  در

فعالیهت ضهد    2009سارپله و همکاران در سهال   مطالعات
اسهپند بهر روی قهار چههای مختلهف از      ی قارچی عصاره

 گزارش شده است. F. oxysporum f.sp.melonisجمله قارچ 
ی زیههرهبدسههت آمههده از  یعصههارهدر ایههن تحقیههق 

درصهد بازدارنهدگی از رشهد دو     75تا  73 سبز، به میزان
نتیجهه  نشان داد. این  مورد آزمایش، فوزاریوم گونه قارچ

نهائینی و   کهه  طوری به دیگر مطابقت دارد قینمحقنتایج با 
 علیهه  تواندمی سبز ی(، نشان دادند زیره1394همکاران )

 همکاران و نائینی همچنین .باشد مؤثر  C. albicans قارچ

 مهورد  را گیهاه درمهانی   50 ضهدقارچی  اثهرات  (1390)

 یزیهره  چهون  گیاهانی و نشان دادند دادند قرار بررسی
در تحقیهق   .باشهد  مهی  قهوی  اثهر ضهدقارچی   دارای سبز

 .Fسبز هرچنهد اثهر بازدارنهدگی از رشهد      یحاضر زیره

culmorum  وF. graminearum   نشان داد ولی بازدارنهدگی
 .اسپند و آویشن بودی آن کمتر از عصاره

 تیهههره( از Stachys lavandulifoliaچهههای کهههوهی ) 
این گیاه دارای ترکیبات فعالی همچهون  باشد. نعنائیان می

فنیل اتانوئید، ترپنوئید و فالونوئید بوده که دارای فعالیهت  
ضهد  (. اثهر  2007بیولوژیکی هسهتند )سهجادی و امیهری    

 Candidaاتانولی ایهن گیهاه علیهه قهارچ     ی قارچی عصاره

albicans ( اسههکالتزا و همکههاران بههه اثبههات رسههیده اسههت

عزیهههزی و  همچنهههین(. 2014مقهههیم و همکهههاران ؛ 2003
(، نشهههان دادنهههد چهههای کهههوهی علیهههه 2016همکهههاران )

Dothiorella sarmentorum ت ضد قهارچی از خهود   خاصی
در آزمایش حاضر اثر ولی در عین حال . نشان داده است

هههای چههای کههوهی روی جدایهههی قههارچی عصههاره ضههد
 فوزاریومی مشاهده نشد. 

توانهد بهه   می هاوتاتفنوع یکی از مهم ترین علل این 
نوع حالل بکار رفتهه و یها روش عصهاره گیهری مربهو       

عصاره ها در واق  از حل شدن قسهمت ههای قابهل    باشد. 
در حهالل حاصهل مهی شهوند. عمهل       حل گیاهان دارویهی 

یهدی  همتوقف سازی رشد به دلیل واکنش گروه ههای آلد 
میهزان توقهف   یا گروه سهولفیدریل صهورت مهی گیهرد و     

رشد قارچ ها در اثر ایهن مهواد بهه نهوع قهارچ و سهن آن       
تهر نسهبت بهه    ههای مسهن  کشت کهیورط بهدارد  بستگی 
دارنههد رهههای جههوان از حساسههیت بیشههتری برخههوکشههت

 (.1999)مارجوریه 
گیهری  در این تحقیق از حالل متانول بهرای عصهاره  

کهه بیشهتر ترکیبهات گیهاهی کهه      استفاده شهد. از آنجهایی  
خوان ضد قارچی دارند، ترکیبهات آلهی اشهباع شهده یها      

هههای اتههانولی یهها ترکیبههات آروماتیههک هسههتند، از حههالل 
. در واقه   گهردد ها استفاده مهی ی برای استخراج آنمتانول
منظهههور بسهههیاری از مطالعهههات، از کهههاربرد آب بهههه  در

جداسههازی ترکیبههات مههوثر گیههاهی اجتنههاب شههده اسههت  
 (.2008)عبدالمالکی و همکاران 

ههای  بازدارنهدگی عصهاره   مهورد در  قیقهات تحاکثر 
و آثهار   دگیاهی منحصر به شرایط آزمایشگاهی می باشه 

العه طها کمتر مروی پاتوسیستمآنها در شرایط گلخانه بر
دارنهدگی  زلهزوم بررسهی اثهر بها    توجهه بهه  بها .است. شده

ههای  عصهاره  ،ایگلخانهه شهرایط  در های گیهاهی  عصاره
دارنهدگی قابهل تهوجهی در    زکه اثرات بها  آویشن و اسپند

 طدر شههرای ،شههرایط آزمایشههگاهی نشههان داده بودنههد   
ای نیز مورد آزمون قرار گفتند و مشاهده شهد کهه   گلخانه

تاثیرات معنی داری ام پیپی 1000با غلظت  هااین عصاره
نشهان  نسبت به شاهد آلوده  در بهبود صفات رشدی گیاه

ع نتایج این تحقیق نشان میدهد کاربرد دو ودر مجمدادند. 
گیاهی اسپند و آویشن میتواند اثر بازدارنهدگی   یعصاره

 .F و F. culmorumقابهههل تهههوجهی  از رشهههد قهههارچ 
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graminearum   ای آزمایشهههگاهی و گلخانهههه در شهههرایط
عنهوان  تواننهد بهه  هها مهی  این این عصهاره ربناب نشان دهد

رل بیمههاری تههسههموم شههیمیایی در کن  یجههایگزینی بههرا 
البتهه مطالعهات بیشهتری جههت      باشهند. فوزاریمی غهالت  

 ی کهردن مصهرس   آوریهای الزم جهت کهاربرد توسعه فن
ها در کنترل بیماری ههای گیهاهی مهورد نیهاز     این عصاره
 می باشد.
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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.  

 

 


