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 چکیده

مانکوزب و  ـ متاالکسیل کش قارچدر این تحقیق تأثیرات ضد قارچی اسانس گیاه سیر و دو 

میری گیاهان  عوامل بوته P. melonisو  Phytophthora capsici، P. drechsleri ةمانکوزب علیه سه گون

ها روی  کش قارچ. تأثیر اسانس سیر و شدفلفل، خیار و طالبی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی 

اسانس سیر  EC50قارچ بیمارگر به روش اختالط با محیط کشت محاسبه و میزان  ةکاهش رشد پرگن

اسانس سیر نیز با استفاده  ةدهند شناسایی ترکیبات تشکیلد. شگیری  نیز اندازههای فیتوفتورا  روی گونه

. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که شد( انجام GC-MSسنجی جرمی ) با طیفاز دستگاه کروماتوگرافی 

های فیتوفتورا دارد.  گونه ةروی کاهش رشد پرگن چشمگیریایستایی و تأثیر  اسانس سیر خاصیت قارچ

 و P. capsiciترتیب متعلق به  هو کمترین میزان بازدارندگی رشد ناشی از اسانس سیر ب بیشترین

P. drechsleri باعث کاهش شدت  چشمگیریطور  های هم نشان داد که اسانس سیر ب  بود. نتایج گلخانه

 تأثیرات آن از لحاظ ،که طوری هد، بشدرصد( در مقایسه با شاهد  7/73-5/11میری ) بیماری بوته

مانکوزب  ـ متاالکسیل کش قارچدرصد( و کمتر از  5/12ـ1/11مانکوزب ) کش قارچآماری بیشتر از 

ترکیب شیمیایی از اسانس سیر جداسازی و  25صد( روی کاهش بیماری بود. تعداد رد 2/11ـ1/32)

(، درصد 71/21) Allyl disulfide(، درصد 32/31) Diallyl tetra sulfideها  که در بین آن دششناسایی 

Nitrosothymol (11/1 درصد ،)1H-1,2,4-Triazole, 3-thiol-5-methyl (12/1 درصد )

ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق  ( بهدرصد 15/1) Allylsulphideو

 کش قارچان عنو میری گیاهان را به کنترل بیماری بوته برایدهد که اسانس سیر توانایی الزم  نشان می

 د.شوآن انجام  دربارةدر تولید محصوالت ارگانیک دارد و نیاز است که تحقیقات بیشتری 
 

 .زبنکوما ـ میری، فیتوفتورا، مانکوزب، متاالکسیل بوته اسانس سیر، کلیدواژگان:

 

 مقدمه

خصوص سبزی و صیفی  تولید محصوالت کشاورزی به

و  داردایی نقش بسیار حیاتی در زندگی مردم از نظر غذ

 دهد. غیر نفتی کشور را تشکیل می صادرات بخشی از
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های  این محصوالت دائماً در معرض میکروارگانیسم

های  بیمارگر اطراف خود هستند که در این بین، قارچ

در مزارع سبزی  بسیاریبیمارگر گیاهی سبب خسارات 

 Bajpai and Kang ) شوند  سرتاسر دنیا میو صیفی در 

2012; Etebarian 2012 میزان خسارت محصوالت .)

 درصد 10های قارچی حدود  کشاورزی ناشی از بیماری

از تولید جهانی است که این مقدار در کشورهای 

 D’Mello et al. 1998; Serra)است نیافته بیشتر  توسعه

et al. 2006; Sitara et al. 2008 یکی از این .)

به  چشمگیریهای مخرب که هر سال خسارت  بیماری

ها وارد  جات در مزارع و گلخانه محصوالت سبزی و صیفی

شبه  از میری ناشی کند، بیماری مرگ گیاهچه و بوته می

مدیریت این  .(Etebarian, 2012)قارچ فیتوفتوراست 

های زراعی و شیمیایی  ی بر اعمال روشنبیماری مبت

است. کنترل شیمیایی عوامل بیماریزای قارچی و مصرف 

های گیاهان،  ها در مدیریت بیماری کش ارچقبیش از حد 

های خاکزاد سبب عوارضی همچون  خصوص بیماری هب

 ۀی ناشی از باقیماندها سرطانافشانی،  الل در گردهتاخ

محیطی و  های زیست مواد غذایی، آلودگی روی سموم

 Zhang) ها شده است کش قارچمقاومت در مقابل  ۀپدید

et al. 2009; Khan et al. 2011; Bajpai et al. 2008;. 

Bi et al. 2012; Sarpeleh et al. 2009). 

های  و متابولیت گیاهی ۀها و عصار استفاده از اسانس

های نوین کنترل  عنوان یکی از روش به ها ثانویة آن

و بیشتر در سطوح  مطرح ،های گیاهی بیماری

 ;Sacchetti et al. 2005) آزمایشگاهی انجام شده است

Sokovic and Griensven, 2006 این مواد، ترکیبات .)

عنوان مواد بیولوژیک سمی  ند که بهدار ای پیچیده

 کار های بیمارگر گیاهی به و علیه آفات و قارچ هستند

با توجه به  بنابراین، ؛(Rasooli et al. 2002روند ) می

 ها آننقش محافظتی این ترکیبات، شناسایی و بررسی 

های  نترل آفات و بیماریتواند نقش مؤثری در ک می

(. با افزایش آگاهی Cowan 1999گیاهی داشته باشد )

های گیاهی در  ها و عصاره اهمیت کاربرد اسانس بارۀدر

کشاورزی و صنایع دارویی، جداسازی و استفاده از 

 های گیاهی رو به افزایش است ها و عصاره اسانس

(Amvam zollo et al. 1998از دالیل این امر می ) وان ت

ی و های سمّ باقیمانده نبودنطبیعی و  أبه داشتن منش

کرد برای محیط زیست اشاره  ها آنبودن  ضرر بی

(Yaouba et al. 2010 این ترکیبات پتانسیل باالیی .)

 دارندکنترل تلفیقی آفات  ةاستفاده در برنام برای

(Amini et al. 2012 و با توجه به مشکالت موجود در )

ه و تحقیق در خصوص عمطال ،ها کش چقارمورد کاربرد 

هزینه برای کنترل و  مطمئن و کمهای جدید و  روش

 است یک ضرورت های گیاهی بیماری یتمدیر

(Marandi et al. 2011.) 

و  داردکشی  یکی از گیاهانی که اثر وسیع میکروب

مصرف  ،قارچی آند باکتریایی و ضد دلیل خواص ض هب

 است (.Allium sativum L) گیاه سیر ،فراوان دارد

(Martinez et al. 2007خواص ض .) د قارچی و ضد

 است ن ثابت شدهاباکتریایی گیاه سیر بارها توسط محقق

و این گیاه واجد ترکیبات سولفوره و سایر ترکیبات 

 (.Belewu et al. 2009) استفنولیکی 

رات ضد یثتأهدف از اجرای این تحقیق بررسی 

 مانکوزب و متاالکسیل کش رچقاو دو  رسی اسانس قارچی 

میری گیاهان سبزی  کنترل بیماری بوته برای مانکوزبـ 

 و جالیزی ناشی از شبه قارچ فیتوفتوراست.

 

 ها مواد و روش
 های قارچی بیمارگر جدایه

برداری  نمونه ،1231ـ1230 های سال در بهار و تابستان

خیار، فلفل، طالبی و  ،فی و جالیزیاز مزارع ص

بافت طوقه و  شد؛مشکوک به آلودگی انجام  ی،فرنگ گوجه

گیاهان آلوده پس از ضدعفونی سطحی با محلول  ةریش

ر سترون طبا آب مق شو و شستدرصد و  13کلراکس 

 Potato Dextrose Agar (PDA)های کشت  روی محیط

های  د. جدایهشکشت  Corn meal Agar- PARPHو 

خچال سازی و در دمای ی قارچ به روش تک هیف خالص

. شناسایی شدندداری  نگه PDAروی محیط کشت 

 مشخصات مرفولوژیکیاز های قارچ با استفاده  جدایه

 .Ershad 1992; Stamps et al) شدانجام  های قارچ اندام

1990). 

 

 آزمون بیماریزایی

 Tabarraei et شرو اهای قارچ ب آزمون بیماریزایی جدایه

al. (2011)  گیاهان فلفل  د. بدین صورت بذورشانجام
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)رقم ر )رقم سمسوری( و خیا (، طالبیDimaz)رقم 

Pepino هیپوکلریت سدیم  با( پس از ضدعفونی سطحی

های حاوی  دقیقه در داخل گلدان 0مدت  به درصد 1

. نددشکشت  خاک برگ( خاک استریل )شن، رس،

، سلسیوس ةدرج 00ـ06در دمای  ای انهخها در گل گلدان

ساعت روشنایی  16نوری  ۀرو دودرصد  63ـ53رطوبت 

برگی  2ـ8 ةساعت تاریکی قرار گرفتند. در مرحل 5و 

و  شد کنار زده ،ها، خاک کنار طوقه و ریشه گیاهچه

از محیط کشت حاوی متری  سانتی 8/3ة چهار قطع

های شبه قارچ فیتوفتورا در کنار طوقه و  جدایه ةپرگن

ها  وتهها قرار داده شد و دوباره خاک پای ب گیاهچه ةریش

فقط از  شاهد. در تیمار به حالت اول برگردانده شد

محیط کشت خالص بدون قارچ استفاده شد. ارزیابی 

 (.Tabarraei et al. 2011) دشانجام  یک ماه بعد بیماری

 

 سیر و شناسایی ترکیبات آن اسانس ةتهی

اسانس سیر از شرکت زردبند تهران تهیه شد. برای 

دهندۀ اسانس سیر از دستگاه  یلشناسایی ترکیبات تشک

-GCسنجی جرمی ) با طیفکروماتوگرافی گازی همراه 

MS .دانشکدۀ علوم پایة دانشگاه کردستان استفاده شد )

 Agilentشده از نوع  دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده

7890 A  متر، قطر داخلی  23با ستون به طول

-HPز نوع میکرومتر ا 08/3متر و ضخامت الیة  میلی08/3

5MS  بود. برنامة دمایی ستون به این نحو تنظیم شد: دمای

مدت  درجة سلسیوس و توقف در این دما به 83ابتدایی آون 

گراد در هر دقیقه،  درجة سانتی 2دقیقه، گرادیان حرارتی  8

درجة  18گراد با سرعت  درجة سانتی 083افزایش دما تا 

درجة  233سلسیوس در هر دقیقه، افزایش دما تا 

دقیقه توقف در این دما، دمای اتاقک تزریق  2سلسیوس و 

عنوان گاز حامل  درجة سلسیوس بود و از گاز هلیوم به 033

لیتر در دقیقه استفاده شد.  میلی 5/3)فلو( ن با سرعت جریا

با  Agilent 5975 Cجرمی مورد استفاده مدل  نگار فیط

و  EIاسیون الکترون ولت، روش یونیز 53ولتاژ یونیزاسیون 

درجة سلسیوس بود.  003دمای منبع یونیزاسیون 

های اسانس سیر با استفاده از شاخص  شناسایی ترکیب

های  های جرمی و مقایسه با طیف بازداری و بررسی طیف

های کامپیوتر دستگاه  جرمی پیشنهادی توسط کتابخانه

 جرمی انجام شد. کروماتوگراف متصل به طیف سنج

مانکوزب و  کش قارچگیاه سیر و  ساسان تأثیربررسی 

مانکوزب روی شبه قارچ فیتوفتورا به  ـ متاالکسیل

 روش اختالط با محیط کشت 

های  کش در این تحقیق عالوه بر تأثیر اسانس سیر از قارچ

 و متاالکسیل ـ مانکوزب( درصد 53 پودر وتابل) مانکوزب

 ppmغلظت بر حسب  6نیز در ( درصد 55 پودر وتابل)

 به قارچ فیتوفتورا استفاده شد.روی ش

منظور تعیین درصد بازدارندگی اسانس گیاه سیر،  به

سیر به روش اختالط با محیط کشت در  اسانس

، ppm (18 ،21 ،85 ،62بر حسب  های مختلف غلظت

های  . غلظتشدارزیابی  Pre-testطبق آزمون  (38، 53

( به Tween 80سیر به سورفکتانت ) اسانسمختلف 

لیتر آب  میلی 8( در v/v) درصد 8/3جمی نسبت ح

 کشت محیطاز خروج د. پس شمقطر سترون اضافه 

 ةدرج 83دمای آن حدود  که یزمانسترون از اتوکالو 

 سیر اسانس های مختلف تظرسید، غلسلسیوس 

د. در ششده به محیط کشت مربوطه اضافه  تهیه

 فقط از آب مقطر اسانسهای شاهد به جای  پتری

 درصد 8/3( به نسبت حجمی Tween 80) سترون حاوی

درون هر  ،(. سپسOxenham et al. 2005استفاده شد )

 اسانس لیتر محیط کشت حاوی میلی 18تشتک پتری 

پنبه  چوبا های کشت، ب توزیع شد. بعد از انعقاد محیط

 ةپرگن ةمتر از حاشی میلی 8هایی به قطر  کن قرص سوراخ

های محیط  شتکقارچ جدا و در وسط ت ۀروز 5فعال 

قرار داده شدند. برای این اسانس سیر حاوی  کشت

 .Zhang et alتکرار در نظر گرفته شد. ) چهارآزمون 

سیر  اسانس منظور ارزیابی درصد بازدارندگی (. به2009

رشد آن با شاهد در فواصل  ةروی رشد قارچ و مقایس

قارچ  ةرشد پرگن ۀبار( نحو روز یک 0زمانی معین )

گیری شد. سرانجام  کش اندازه قطر آن با خط بازبینی و

با استفاده از فرمول زیر درصد بازدارندگی برای هر 

 د. شمحاسبه  تغلظ
Mycelial Growth Inhibitation (MFI)%= 

133 × dC – dT 
dC 

 

C : متر در شاهد قارچ بر حسب میلیکلنی میانگین قطر 

T : تیمار  متر در قارچ بر حسب میلیکلنی میانگین قطر

 مورد نظر
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 ایستایی ی یا قارچکش قارچکردن اثر  منظور مشخص به

 قارچ با قطرکلنی ی از یها مورد استفاده، قرص اسانس

که روی محیط کشت حاوی شد برداشته ر مت سانتی 8/3

گونه رشدی نداشته است و روی محیط  اسانس هیچ

روز در دمای  5اسانس منتقل و  بدون CMAکشت 

روز،  5داری شد. پس از  گراد نگه یسانت ةدرج 0±06

ایستایی و  رشد قارچ مورد نظر نشانگر اثر قارچ

ی اسانس مورد نظر کش قارچقارچ نشانگر اثر  نکردن رشد

 (.Soylu et al. 2006, Siripornvisal et al. 2009بود )

 EC50 (Median Effective ارزیابیهمچنین، 

Concentration) مختلف های  سیر روی گونه اسانس

د. شهای بازدارندگی محاسبه  قارچ فیتوفتورا از روی داده

EC50  از طریق رگرسیون پروبیت خطی روی نمودار

ها و محور عمودی پروبیت  )محور افقی لگاریتم غلظت

 Feenد )شانجام  SPSS ver. 18افزار  نرما بازدارندگی( ب

and Coffey 1984.) 

 

شیمیایی روی  های کش قارچسیر و  اسانس تأثیربررسی 

 میری صیفی و جالیز در شرایط گلخانه بیماری بوته

در این روش بذور گیاهان فلفل، خیار و طالبی پس از 

 2ـ8 ةها، در مرحل ضدعفونی و کاشت در خاک گلدان

توضیح داده  برگی مطابق روش اثبات بیماریزایی که قبالً

 ،P. capsiciقارچ بیمارگر  ةترتیب با مای هشد ب
P. drechsleri  وP. melonis  08. بعد از نددشتلقیح 

های  کش قارچگیاه سیر و  اسانسلیتر از  میلی 83ساعت 

 ةبه خاک اطراف ریشام  پی پی 133مذکور با غلظت 

د. شهای آلوده به قارچ بیمارگر اضافه  گیاهچه

ها تا حدی بود که از زیر  کش قارچکردن عصاره و  اضافه

 اسانسجای  هر تیمار شاهد ب. ددشوها آبی خارج ن گلدان

سورفکتانت  ةسترون به اضاف رگیاه سیر از آب مقط

(Tween 80 استفاده )تیمار چهار تکرار در رای هر د. بش

 ةها در شرایط گلخانه تحت درج نظر گرفته شد. گلدان

داری و هر دو روز  نگه سلسیوس ةدرج 05±8حرارت 

براساس  شدت بیماریگیری  اندازهند. شدبار آبیاری  یک

اه سالم و گی =به شرح زیر انجام شد: صفر 3-8نمرۀ 

ای کوچک  های قهوه ظهور لکه =1بدون عالئم بیماری، 

ای  های قهوه ظهور لکه  =0گیاه،  ةدر محل طوقه و ساق

اقه و گسترش آن صورت حلقه در اطراف طوقه و س هب

های گیاه و زردی و  افتادگی برگ =2روی کوتیلدون، 

های جوان،  ی هوایی گیاه بجز برگها تپژمردگی قسم

های هوایی  کل قسمتافتادگی و پژمردگی ، آلودگی =8

 Shouan) مرگ و خشکیدگی کامل گیاه  =8گیاه، 

Zhang et al. 2010). 

در چهار تکرار در قالب طرح کامالً  ها آزمایش همة

های  تصادفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده

و آنالیز واریانس  شدانجام  SPSS رافزا آمده، با نرم دست به

اساس آزمون چند رمیانگین ب ة( و مقایسANOVAبا )

 درصد 8در سطح احتمال  (Duncan)ن ای دانک دامنه

 .انجام شد

 

 تیجه و بحثن
 ها های قارچ فیتوفتورا و بیماریزایی آن شناسایی گونه

صیفی  ۀشده از مزارع آلود های جدا کشت و بررسی نمونه

های قارچ بیمارگر متعلق به  ص کرد جدایهو سبزی مشخ

 و Phytophthora capsici ،P. drechsleriهای  گونه
P. melonis ها  هستند. نتایج بیماریزایی این قارچ

ترتیب روی گیاهان فلفل، خیار و طالبی مثبت و هر  به

میری، زردی و مرگ گیاهان  سه گونة قارچ باعث بوته

و طوقة گیاهان بیمار،  های ریشه شدند. مجدد از اندام

های قارچ  قارچ بیمارگر جداسازی شدند. شناسایی جدایه

های قارچ از قبیل فرم کلنی،  براساس مرفولوژی اندام

های جنسی نر و  میسیلیوم، اسپورانژیوفور، اسپورانژ، اندام

ماده و غیره و براساس منابع معتبر به شرح زیر شناسایی 

 .(Ershad 1992, Stamps et al. 1990)شدند 

Phytophthora capsici های صاف و بدون  دارای هیف

ها یکنواخت و با زاویة  دیواره و رشد نسبتاً سریع است. هیف

 2ـ5شوند و دارای عرض بین  حاده و قائمه منشعب می

میکرومترند. اسپورانژیوفورها باریک در برخی مواقع کمی در 

ورانژها در ، منشعب و نامنظم هستند و اسپتر ضیعرپایه 

 ها بیشتر نامنظم، . اسپورانژیومشوند یمتشکیل  ها آنانتهای 

اغلب  ،میکرومتر 88ـ58مرغی شکل به طول  روی تا تخمک

دارند.  کج و خمیده با بیش از یک رأس و پستانک

ها کروی دارای دیوارۀ نازک و بیرنگ و به قطر  اووسپور

 (.1میکرومتر هستند )شکل  18ـ80

Phytophthora drechsleri میری  عامل بیماری بوته

 ةدار و زاوی های یکنواخت و گره جالیز دارای هیف
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 0ـ5ها بین  ها حاده و قائمه، عرض هیف انشعابات آن

مرغی  گالبی یا تخم و میکرومتر است. اسپورانژها منظم

ها دارای عرض یکنواخت و  ند. اسپورانژیوفرهستشکل 

ها  و عرض آن تندهس های معمولی تر از هیف کمی باریک

ها صاف و دارای  ااوسپور ۀمیکرومتر است. دیوار 1ـ5بین 

میکرومتر هستند. کالمیدوسپورها  8/1ـ5/2ضخامت 

 (.0ند )شکل شو صورت منفرد تشکیل می هکروی و ب

 

 
، B، هیف و تورم هیفی؛ Phytophthora capsici :A. 1شکل 

C  وD اسپورانژ؛ ،E کالمیدوسپور؛ ،Fاُاُسپور ، 

 

 
 C، اسپورانژ؛ B، هیف؛ Phytophthora drechsleri :A. 0شکل 

 ، اُاُسپورE، تورم و تجمعات هیفی؛ Dو 

 

Phytophthora melonis میری کدوییان،  عامل بوته

اسپورانژیوم این قارچ بدون پاپیل، غیر ریزان، انتهایی و به 

شکل گالبی عریض تا کشیده و متوسط به ابعاد 

مترند. اُاُگونیم به شکل کروی و با میکرو 81/13ـ08/21

شوند.  صورت انتهایی تشکیل می دیوارۀ صاف و به

ژن هستند. اُاُسپورها کروی، دارای دیوارۀ  ها آمفی آنتریدیوم

صاف و بدون تزئینات هستند و تقریباً تمام فضای اُاُگونیوم 

میکرومتر است  13/22کنند و متوسط ابعاد آن  را پر می

 (.2)شکل 

 
، اسپورانژ؛ Cو  B، هیف؛ Phytophthora.melonis: A. 2 شکل

D  وEاُاُسپور ، 

 

مورد  اسانس گیاه سیر ترکیبات شیمیاییشناسایی 

 استفاده

با استفاده از منابع  GC-MSتجزیه و تفسیر نتایج حاصل از 

شده  مختلف اجرا شد و اسامی عمومی ترکیبات شناسایی

ولیه موجود بودند با صورت اسامی آیوپاک در تفسیر ا که به

 National Library of Medicineمراجعه به سایت 

(ChemIdplus Advanced انجام شد و مقایسة آن با منابع )

 08های موجود نشان داد که در عصارۀ سیر،  و رفرانس

درصد( و  20/21) Diallyl tetra sulfideترکیب شامل 

Allyl disulfide (55/06  ،)درصدAllyl sulfide (18/6 

 1H-1,2,4-Triazole, 3-thiol-5-methyl (83/5درصد(، 

عنوان  درصد( بودند و به 68/5) Nitrosothymolدرصد( و 

شدۀ  ترکیبات اصلی شناسایی شدند. ترکیبات کلی شناسایی

عصارۀ سیر توسط آنالیز گاز کروماتوگرافی همرا با 

نشان داده شده است.  1سنجی جرمی در جدول  طیف

اسانس سیر توسط سایر محققان  GC-MSلیز نتایج آنا

، diallyl disulfide ،diallyltrisulfideنشان داد که ترکیبات 

allyl methyl trisulfide ،diallyl sulfide ،Trisulfide, di-

2-propenyl ترین ترکیبات اسانس سیر را  بیشترین و اصلی

 DimaMnayer) دهند که با نتایج ما متفاوت بود تشکیل می

et al. 2014, Johnson et al. 2013, Corzomartinez et. 
al. 2007) تفاوت در ترکیبات اسانس سیر توسط محققان .

مختلف ممکن است ناشی از تغییر در شرایط آب و هوایی، 

های مصرفی، موقعیت و محل  فصل، زمان برداشت، نوع کود

–Rahimi)جغرافیایی کشت محصول و غیره باشد 

Nasrabadi et al. 2013). 
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 (GC-MS)سنجی جرمی  شده از اسانس سیر به کمک گاز کروماتوگرافی با طیف . ترکیبات شناسایی1جدول 

Number RT* Compound Percentage (%) 

1 885/8 1,2-Dithiolane 2/3 
0 566/8 Allyl sulphide 18/6 

2 353/6 M-Dithiane (Catecholborane) 18/0 

8 386/5 Semioxamazide (Thiourea, N,N'-dimethyl-) 52/3 

8 852/13 Allyl disulfide 55/06 

6 555/13 6-Ethoxy-6-methyl-2-cyclohexenone 18/3 

5 368/10 1,3,5-Trithiane 38/0 

5 883/10 3-Vinyl-1,2-dithiacyclohex-5-ene 31/3 

3 536/12 Diallyl sulfide 16/3 

13 336/18 5-Chloro-beznofurazan oxide 21/3 

11 558/16 Diallyl tetra sulfide 20/21 

10 058/15 Thiopropionamide 26/0 

12 658/15 Diallyl disulfide 51/3 

18 051/03 Allyloxy-butyldimethylsilane 82/3 

18 538/00 1H-1,2,4-Triazole, 3-thiol-5-methyl- 83/5 

16 318/02 Arachidonic acid, trimethylsilyl ester 23/1 

15 338/08 Silane, butyltrimethoxy- 35/0 

15 835/08 Pyridine, 2-(1,2,4-oxadiazol-3-yl) 88/3 

13 528/08 1H-Pyrazole, 4-nitro- 08/3 

03 582/08 Methyl 4-methoxy-4,8,12,16-tetramethylheptadecanoate 13/3 

01 835/05 Benzimidazole, 2-amino-1-methyl- 55/3 

00 302/05 Silane, trimethyl(2-phenylethoxy)- 81/3 

02 553/05 Nitrosothymol 68/5 

08 861/23 2(1H)-Quinolinone, 3-fluoro-4-hydroxy- 20/3 

 86/33  - جمع
*RT: Retention Time 

 

ها روی قارچ بیمارگر در  کش قارچتأثیر اسانس سیر و 

 شرایط آزمایشگاه

ی ها کش قارچنتایج میزان درصد بازدارندگی اسانس سیر و 

 6جداگانه در  طور بهمانکوزب و متاالکسیل ـ مانکوزب 

 Phytophthoraغلظت روی رشد میسیلیوم سه گونة 

capsici، P. drechsleri وP. melonis و 2، 0های  در جدول 

 

دهد که با افزایش غلظت  آورده شده است. نتایج نشان می 8

کند.  اسانس سیر درصد بازدارندگی آن نیز افزایش پیدا می

ام بیشترین تأثیر را روی  پی پی 38و  8/55، 38غلظت 

دارد و  P. melonisو  P. capsici ،P. drechsleriهای  گونه

شود که میزان بازدارندگی پرگنة قارچ   ترتیب باعث می هب

 (.0درصد کاهش یابد )جدول  0/31و  8/33، 8/33میزان  به

 های قارچ فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه . تأثیرات ضد قارچی عصارۀ سیر روی گونه0جدول 
P. melonis P. drechsleri P. capsici 

درصد بازدارندگی 
(Inhibition%) 

ظت اسانس سیر غل
(ppm) 

درصد بازدارندگی 
(Inhibition%) 

غلظت اسانس سیر 
(ppm) 

درصد بازدارندگی 
(Inhibition%) 

غلظت اسانس سیر 
(ppm) 

8/5 f 18 1/5 f 18 5/6 f 18 

8/12 e 21 5/18 e 8/03  0/10 e 21 

85d 85 2/83 d 88 0/60 d 85 

5/53 c 62 1/63 c 8/85  5/51 c 62 

8/58 b 53 2/58 b 52 8/58 b 53 

0/31 a 38 8/33 a 8/55  8/33 a 38 

 درصد است. تعداد تکرار هر تیمار چهار است. 8دار بین تیمارها در سطح  دهندۀ نداشتن تفاوت معنی حروف مشابه التین نشان
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کش  ام قارچ پی پی 83و  8/50همچنین، غلظت 

شود  ترتیب باعث می مانکوزب به ـمانکوزب و متاالکسیل 

رندگی پرگنة هر سه گونة قارچ بیش از که میزان بازدا

 (.8و  2های  درصد کاهش یابد )جدول 33

 
 های فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه کش مانکوزب روی گونه . تأثیر قارچ2جدول 

  (%) Inhibitionدرصد بازدارندگی 

P. melonis P. drechsleri P. capsici  غلظت اسانس سیر(ppm) 

5/6 f 8/5 f 1/5 f 8/5 

5/28 e 8/12 e 03e 8/03 

80d 83d 5/80 d 8/22 

8/65 c 8/83 c 58c 8/86 

8/58 b 8/52 b 8/58 b 8/83 

3/31 a 3/31 a 0/31 a 8/50 

 .درصد است. تعداد تکرار هر تیمار چهار است 8دار بین تیمارها در سطح  دهندۀ نداشتن تفاوت معنی حروف مشابه التین نشان

 
 های فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه ـ مانکوزب روی گونه کش متاالکسیل . تأثیر قارچ8جدول 

  (%) Inhibitionدرصد بازدارندگی 

P. melonis P. drechsleri P. capsici  غلظت اسانس سیر(ppm) 

5/5 f 8/5 f 8/3 f 8 

8/26 e 8/05 e 5/08 e 18 

88d 5/80 d 1/85 d 02 

5/55 c 8/65 c 0/60 c 20 

5/58 b 0/58 b 2/58 b 81 

3/32 a 0/31 a 8/33 a 83 
 .درصد است. تعداد تکرار هر تیمار چهار است 8دار بین تیمارها در سطح  دهندۀ نداشتن تفاوت معنی حروف مشابه التین نشان

 

 ةروی سه گونو اسانس سیر  ها کش قارچ تأثیر ةمقایس

 Phytophthoraقارچ 

نتایج حاصل از تأثیر اسانس سیر روی سه گونة قارچ 

 P. Drechsleriها با هم نشان داد که یسة آنفیتوفتورا و مقا

  ترین حساس P. capsiciو (=ppm026/83EC50ترین) مقاوم

(ppm236/86EC50=) در مقابل ترکیب عصارۀ سیر  قارچ

 نتایج  (. 8)جدول   بودند    دیگر گونة   دو با   مقایسه  رد

 

های فیتوفتورا  متاالکسیل روی گونه ـکش مانکوزب  قارچ

 P. melonisو ترین  مقاوم P. Capsiciد که نشان دا

مانکوزب  -کش متاالکسیل ترین قارچ در مقابل قارچ حساس

است  =ppm 530/15EC50و  =563/03EC50ترتیب با  به

 P. Melonisکش مانکوزب، قارچ  (. در مورد قارچ8)جدول

 P. Drechsleri( و =ppm080/05EC50ترین ) حساس

 (. 8( بودند )جدول=ppm525/28EC50ترین قارچ ) مقاوم

  Lethal dose ratioهای فیتوفتورا به روش  مانکوزب روی گونه ـکش مانکوزب و متاالکسیل  اسانس سیر و دو قارچ EC50. 8جدول 
 درصد 38)حد باال و پایین( در سطح اطمینان 

EC50
*

(Median Effective Concentration) تیمارها 
P. melonis P. drechsleri P. capsici 

255/88 
 (565/28 ـ 003/86)

026/83 
 (533/83 ـ 885/60)

038/82 
 (686/21 ـ 518/88)

 عصارۀ سیر

080/05 
 (816/08 ـ 332/21)

525/28 
 (832/02 ـ 255/85)

080/05 
 (838/08 ـ 328/21)

 مانکوزب

530/15 
 (153/18 ـ 013/01)

388/03 
 (088/16 ـ 358/02)

563/03 
 (882/18ـ 500/06)

 الکسیل ـ مانکوزبمتا

 کند. درصد رشد پرگنة قارچ جلوگیری می 83کش یا اسانس که از  * غلظتی از قارچ
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سیر  اسانسآمده برای  دست هب EC50با توجه به نتایج 

د که خاصیت شمشخص  ،مورد مطالعه کش قارچو دو 

مانکوزب  کش قارچنزدیک  سیر تقریباً اسانسی کش قارچ

یت بازدارندگی خوبی در قیاس سیر فعال اسانساست و 

نتایج آزمون  همچنین،از خود نشان داد.  کش قارچبا دو 

سیر  اسانسایستایی نشان داد که  ی و قارچکش قارچ

اسانس گیاه سیر تأثیر  ایستایی دارد. خاصیت قارچ

 Pythiumهای خاکزی مثل  چشمگیری روی قارچ

aphanidermatum، P. irregulare، Phytophthora 

cinnomomi  وRhizoctonia solani  دارد و باعث کاهش

شد  CMAرشد پرگنة قارچ روی محیط غذایی 

(Ramseysealy et al. 2007) عصارۀ سیر مانع فعالیت .

در آزمایشگاه روی  Sclerotinia sclerotiorumقارچ 

شود و از رشد  های کشت غذایی مصنوعی می محیط

زنی  نژ و جوانهپرگنة قارچ جلوگیری و از تشکیل اسپورا

در محیط کشت ممانعت  P. drechsleriزئوسپور قارچ 

همچنین، عصارۀ سیر از  .(Singh et al. 1979) کند می

 Fusariumهای قارچ  زنی میکروکنیدی و هیف جوانه

oxysporum f. sp. lycopersici  عامل پژمردگی

 Tariq and) کند فرنگی ممانعت می فوزاریومی گوجه

Magee 1990) .اسانس سیر فعالیت ضد  عالوه بر این

، Staphylocococcus aureusمیکروبی خوبی روی 

Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa ،

Salmonella typhi  وCandida albicans  دارد و باعث

 ,Johnson et al. 2013) شود ها می جلوگیری از رشد آن

DimaMnayer et al. 2014). 

 

روی  های شیمیایی کش نس سیر و قارچاسا تأثیربررسی 

 در شرایط گلخانه میری گیاهان بیماری بوته

های متاالکسیل ـ  کش عصارۀ سیر و قارچ تأثیربررسی 

میری حاصل  بیماری بوتهمهار مانکوزب و مانکوزب در 

عصارۀ قارچ فیتوفتورا در شرایط گلخانه نشان داد که 

ی باعث کاهش شدت بیمار ppm133در غلظت  سیر

میری فیتوفتورایی روی فلفل، خیار و طالبی  بوته

درصد شد و  8/51و  5/52، 3/55میزان  ترتیب به هب

مانکوزب  کش قارچخاصیت مهارکنندگی آن بیشتر از 

 کش قارچ(. نتایج این تحقیق نشان داد که 6بود )جدول 

سیر است و باعث کاهش  ۀثرتر از عصارؤمتاالکسیل م

 ةدرصد روی سه گون 0/58ـ1/30میزان  شدت بیماری به

 (.6د )جدول شقارچ بیمارگر 

 
 روز 05های فیتوفتورا در شرایط گلخانه بعد از  های شیمیایی روی گونه کش . تأثیر عصارۀ سیر و قارچ6جدول 

P. melonis P. drechsleri P. capsici 
 Reduction تیمارها

% 
Disease  
severity 

Reduction 
% 

Disease  
severity 

Reduction 
% 

Disease  
severity 

8/51 5/3 c 5/52 1c 3/55 5/3 c A. sativum 

8/65 0/1 b 8/63 8/1 b 8/65 0/1 b Mancozeb 

1/30 2/3 d 5/56 8/3 d 0/58 6/3 d Metalaxyl-Mancozeb 

_ 5/2 a _ 5/2 a _ 5/2 a شاهد بیمارگر 
 .درصد است. تعداد تکرار هر تیمار چهار است 8در سطح  دار بین تیمارها دهندۀ نداشتن تفاوت معنی حروف مشابه التین نشان

 

ی بیماریزاگیاه سیر روی بسیاری از عوامل  ۀعصار

ها  و مانع رشد آن ردی داقارچی خاکزاد خاصیت سمّ

سبب کاهش  عصارۀ سیرد. تلقیح بذور لوبیا با شو می

 Fusariumناشی از  ریشة لوبیاشدت بیماری پوسیدگی 

solani f. sp. phaseoli دشو می (Russell and Mussa 

روی بذر نخود  عصارۀ سیرکاربرد  همچنین،. (1977

 .F. oxysporum f. spهای  ایرانی باعث کاهش رشد قارچ

ciceri  وS. sclerotiorum د و شدت بیماری را ش

. (Singh et al. 1979) کاهش داد زیادیمیزان  به

 P. infestansزنی اسپورانژ و رشد هیف رویشی قارچ  جوانه

تحت تأثیر اسانس سیر در شرایط آزمایشگاه و مزرعه 

فرنگی  کاهش یافت و کاربرد اسانس سیر در گیاه گوجه

فرنگی نسبت  باعث کاهش شدت بیماری در گیاهان گوجه

 . (Daniela Portz et al. 2008) به شاهد شد

دهد که توانایی و  نتایج کلی این تحقیق نشان می

 کش تدخینی قارچعنوان  یاه سیر بهگ اسانسبخشی  اثر

میری خاکزاد ناشی از قارچ  بوته های برای کنترل بیماری

تواند کارایی مایة تلقیح  فیتوفتورا بسیار زیاد است و می
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 های بیمارگر را در گلخانه و مزرعه در داخل  قارچ

 خاک کاهش دهد و در فرآیند کشاورزی ارگانیک 

ها و باعث  بیماری حفاظت از گیاهان در مقابل موجب

 دشو عوامل بیماریزا در مقابل  گیاهانمقاومت 

(Muhammad Azam Khan et al. 2011, Mahlo  

et al. 2010). 
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