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تأثیر اسانس گیاه سیر ،مانکوزب و متاالکسیل ـ مانکوزب روی سه گونة قارچ فیتوفتورا،
عوامل بوتهمیری گیاهان
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چکیده
در این تحقیق تأثیرات ضد قارچی اسانس گیاه سیر و دو قارچکش متاالکسیل ـ مانکوزب و
مانکوزب علیه سه گونة  P. drechsleri ،Phytophthora capsiciو  P. melonisعوامل بوتهمیری گیاهان
فلفل ،خیار و طالبی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شد .تأثیر اسانس سیر و قارچکشها روی
کاهش رشد پرگنة قارچ بیمارگر به روش اختالط با محیط کشت محاسبه و میزان  EC50اسانس سیر
روی گونههای فیتوفتورا نیز اندازهگیری شد .شناسایی ترکیبات تشکیلدهندة اسانس سیر نیز با استفاده
از دستگاه کروماتوگرافی با طیفسنجی جرمی ( )GC-MSانجام شد .نتایج آزمایشگاهی نشان داد که
اسانس سیر خاصیت قارچایستایی و تأثیر چشمگیری روی کاهش رشد پرگنة گونههای فیتوفتورا دارد.
بیشترین و کمترین میزان بازدارندگی رشد ناشی از اسانس سیر بهترتیب متعلق به  P. capsiciو
 P. drechsleriبود .نتایج گلخانهای هم نشان داد که اسانس سیر بهطور چشمگیری باعث کاهش شدت
بیماری بوتهمیری ( 73/7-11/5درصد) در مقایسه با شاهد شد ،بهطوری که ،تأثیرات آن از لحاظ
آماری بیشتر از قارچکش مانکوزب (11/1ـ 12/5درصد) و کمتر از قارچکش متاالکسیل ـ مانکوزب
(32/1ـ 11/2درصد) روی کاهش بیماری بود .تعداد  25ترکیب شیمیایی از اسانس سیر جداسازی و
شناسایی شد که در بین آنها  31/32( Diallyl tetra sulfideدرصد) 21/71( Allyl disulfide ،درصد)،
Nitrosothymol

(1/11

درصد)،

3-thiol-5-methyl

1H-1,2,4-Triazole,

(1/12

درصد)

و 1/15( Allylsulphideدرصد) به ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که اسانس سیر توانایی الزم برای کنترل بیماری بوتهمیری گیاهان را بهعنوان قارچکش
در تولید محصوالت ارگانیک دارد و نیاز است که تحقیقات بیشتری دربارة آن انجام شود.
کلیدواژگان :اسانس سیر ،بوتهمیری ،فیتوفتورا ،مانکوزب ،متاالکسیل ـ مانکوزب.
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این محصوالت دائماً در معرض میکروارگانیسمهای
بیمارگر اطراف خود هستند که در این بین ،قارچهای
بیمارگر گیاهی سبب خسارات بسیاری در مزارع سبزی
و صیفی در سرتاسر دنیا میشوند ( Bajpai and Kang
 .)2012; Etebarian 2012میزان خسارت محصوالت
کشاورزی ناشی از بیماریهای قارچی حدود  10درصد
از تولید جهانی است که این مقدار در کشورهای
توسعهنیافته بیشتر است ( D’Mello et al. 1998; Serra
 .)et al. 2006; Sitara et al. 2008یکی از این
بیماریهای مخرب که هر سال خسارت چشمگیری به
محصوالت سبزی و صیفیجات در مزارع و گلخانهها وارد
میکند ،بیماری مرگ گیاهچه و بوتهمیری ناشی از شبه
قارچ فیتوفتوراست ) .(Etebarian, 2012مدیریت این
بیماری مبتنی بر اعمال روشهای زراعی و شیمیایی
است .کنترل شیمیایی عوامل بیماریزای قارچی و مصرف
بیش از حد قارچکشها در مدیریت بیماریهای گیاهان،
بهخصوص بیماریهای خاکزاد سبب عوارضی همچون
اختالل در گردهافشانی ،سرطانهای ناشی از باقیماندۀ
سموم روی مواد غذایی ،آلودگیهای زیستمحیطی و
پدیدۀ مقاومت در مقابل قارچکشها شده است ( Zhang
;.et al. 2009; Khan et al. 2011; Bajpai et al. 2008
.)Bi et al. 2012; Sarpeleh et al. 2009
استفاده از اسانسها و عصارۀ گیاهی و متابولیتهای
ثانویة آنها بهعنوان یکی از روشهای نوین کنترل
بیماریهای گیاهی ،مطرح و بیشتر در سطوح
آزمایشگاهی انجام شده است ( ;Sacchetti et al. 2005
 .)Sokovic and Griensven, 2006این مواد ،ترکیبات
پیچیدهای دارند که بهعنوان مواد بیولوژیک سمی
هستند و علیه آفات و قارچهای بیمارگر گیاهی بهکار
میروند ()Rasooli et al. 2002؛ بنابراین ،با توجه به
نقش محافظتی این ترکیبات ،شناسایی و بررسی آنها
میتواند نقش مؤثری در کنترل آفات و بیماریهای
گیاهی داشته باشد ( .)Cowan 1999با افزایش آگاهی
دربارۀ اهمیت کاربرد اسانسها و عصارههای گیاهی در
کشاورزی و صنایع دارویی ،جداسازی و استفاده از
اسانسها و عصارههای گیاهی رو به افزایش است
( )Amvam zollo et al. 1998از دالیل این امر میتوان
به داشتن منشأ طبیعی و نبودن باقیماندههای سمّی و

بیضرربودن آنها برای محیط زیست اشاره کرد
( .)Yaouba et al. 2010این ترکیبات پتانسیل باالیی
برای استفاده در برنامة کنترل تلفیقی آفات دارند
( )Amini et al. 2012و با توجه به مشکالت موجود در
مورد کاربرد قارچکشها ،مطالعه و تحقیق در خصوص
روشهای جدید و مطمئن و کمهزینه برای کنترل و
مدیریت بیماریهای گیاهی یک ضرورت است
(.)Marandi et al. 2011
یکی از گیاهانی که اثر وسیع میکروبکشی دارد و
بهدلیل خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی آن ،مصرف
فراوان دارد ،گیاه سیر ) (Allium sativum L.است
( .)Martinez et al. 2007خواص ضد قارچی و ضد
باکتریایی گیاه سیر بارها توسط محققان ثابت شده است
و این گیاه واجد ترکیبات سولفوره و سایر ترکیبات
فنولیکی است (.)Belewu et al. 2009
هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیرات ضد
قارچی اسانس سیر و دو قارچکش مانکوزب و متاالکسیل
ـ مانکوزب برای کنترل بیماری بوتهمیری گیاهان سبزی
و جالیزی ناشی از شبه قارچ فیتوفتوراست.
مواد و روشها
جدایههای قارچی بیمارگر

در بهار و تابستان سالهای 1230ـ ،1231نمونهبرداری
از مزارع صیفی و جالیز ،خیار ،فلفل ،طالبی و
گوجهفرنگی ،مشکوک به آلودگی انجام شد؛ بافت طوقه و
ریشة گیاهان آلوده پس از ضدعفونی سطحی با محلول
کلراکس  13درصد و شستوشو با آب مقطر سترون
روی محیطهای کشت )Potato Dextrose Agar (PDA
و  Corn meal Agar- PARPHکشت شد .جدایههای
قارچ به روش تک هیف خالصسازی و در دمای یخچال
روی محیط کشت  PDAنگهداری شدند .شناسایی
جدایههای قارچ با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی
اندامهای قارچ انجام شد ( Ershad 1992; Stamps et al.
.)1990
آزمون بیماریزایی

آزمون بیماریزایی جدایههای قارچ با روش
 (2011) al.انجام شد .بدین صورت بذور گیاهان فلفل
Tabarraei et
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(رقم  ،)Dimazطالبی (رقم سمسوری) و خیار (رقم
 )Pepinoپس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم
 1درصد بهمدت  0دقیقه در داخل گلدانهای حاوی
خاک استریل (شن ،رس ،خاک برگ) کشت شدند.
گلدانها در گلخانهای در دمای 06ـ 00درجة سلسیوس،
رطوبت 53ـ 63درصد و دورۀ نوری  16ساعت روشنایی
و  5ساعت تاریکی قرار گرفتند .در مرحلة 8ـ 2برگی
گیاهچهها ،خاک کنار طوقه و ریشه ،کنار زده شد و
چهار قطعة  3/8سانتیمتری از محیط کشت حاوی
پرگنة جدایههای شبه قارچ فیتوفتورا در کنار طوقه و
ریشة گیاهچهها قرار داده شد و دوباره خاک پای بوتهها
به حالت اول برگردانده شد .در تیمار شاهد فقط از
محیط کشت خالص بدون قارچ استفاده شد .ارزیابی
بیماری یک ماه بعد انجام شد (.)Tabarraei et al. 2011
تهیة اسانس سیر و شناسایی ترکیبات آن

اسانس سیر از شرکت زردبند تهران تهیه شد .برای
شناسایی ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس سیر از دستگاه
کروماتوگرافی گازی همراه با طیفسنجی جرمی (GC-
 )MSدانشکدۀ علوم پایة دانشگاه کردستان استفاده شد.
دستگاه گاز کروماتوگرافی استفادهشده از نوع Agilent
 7890 Aبا ستون به طول  23متر ،قطر داخلی
3/08میلیمتر و ضخامت الیة  3/08میکرومتر از نوع HP-
 5MSبود .برنامة دمایی ستون به این نحو تنظیم شد :دمای
ابتدایی آون  83درجة سلسیوس و توقف در این دما بهمدت
 8دقیقه ،گرادیان حرارتی  2درجة سانتیگراد در هر دقیقه،
افزایش دما تا  083درجة سانتیگراد با سرعت  18درجة
سلسیوس در هر دقیقه ،افزایش دما تا  233درجة
سلسیوس و  2دقیقه توقف در این دما ،دمای اتاقک تزریق
 033درجة سلسیوس بود و از گاز هلیوم بهعنوان گاز حامل
با سرعت جریان (فلو)  3/5میلیلیتر در دقیقه استفاده شد.
طیفنگار جرمی مورد استفاده مدل  Agilent 5975 Cبا
ولتاژ یونیزاسیون  53الکترون ولت ،روش یونیزاسیون  EIو
دمای منبع یونیزاسیون  003درجة سلسیوس بود.
شناسایی ترکیبهای اسانس سیر با استفاده از شاخص
بازداری و بررسی طیفهای جرمی و مقایسه با طیفهای
جرمی پیشنهادی توسط کتابخانههای کامپیوتر دستگاه
کروماتوگراف متصل به طیف سنججرمی انجام شد.
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بررسی تأثیر اسانس گیاه سیر و قارچکش مانکوزب و
متاالکسیل ـ مانکوزب روی شبه قارچ فیتوفتورا به
روش اختالط با محیط کشت

در این تحقیق عالوه بر تأثیر اسانس سیر از قارچکشهای
مانکوزب (پودر وتابل  53درصد) و متاالکسیل ـ مانکوزب
(پودر وتابل  55درصد) نیز در  6غلظت بر حسب ppm
روی شبه قارچ فیتوفتورا استفاده شد.
بهمنظور تعیین درصد بازدارندگی اسانس گیاه سیر،
اسانس سیر به روش اختالط با محیط کشت در
غلظتهای مختلف بر حسب ،62 ،85 ،21 ،18( ppm
 )38 ،53طبق آزمون  Pre-testارزیابی شد .غلظتهای
مختلف اسانس سیر به سورفکتانت ( )Tween 80به
نسبت حجمی  3/8درصد ( )v/vدر  8میلیلیتر آب
مقطر سترون اضافه شد .پس از خروج محیط کشت
سترون از اتوکالو زمانی که دمای آن حدود  83درجة
سلسیوس رسید ،غلظتهای مختلف اسانس سیر
تهیهشده به محیط کشت مربوطه اضافه شد .در
پتریهای شاهد به جای اسانس فقط از آب مقطر
سترون حاوی ( )Tween 80به نسبت حجمی  3/8درصد
استفاده شد ( .)Oxenham et al. 2005سپس ،درون هر
تشتک پتری  18میلیلیتر محیط کشت حاوی اسانس
توزیع شد .بعد از انعقاد محیطهای کشت ،با چوبپنبه
سوراخکن قرصهایی به قطر  8میلیمتر از حاشیة پرگنة
فعال  5روزۀ قارچ جدا و در وسط تشتکهای محیط
کشت حاوی اسانس سیر قرار داده شدند .برای این
آزمون چهار تکرار در نظر گرفته شدZhang et al. ( .
 .)2009بهمنظور ارزیابی درصد بازدارندگی اسانس سیر
روی رشد قارچ و مقایسة رشد آن با شاهد در فواصل
زمانی معین ( 0روز یکبار) نحوۀ رشد پرگنة قارچ
بازبینی و قطر آن با خطکش اندازهگیری شد .سرانجام
با استفاده از فرمول زیر درصد بازدارندگی برای هر
غلظت محاسبه شد.
=Mycelial Growth Inhibitation (MFI)%
dC – dT
× 133
dC

 :Cمیانگین قطر کلنی قارچ بر حسب میلیمتر در شاهد
 :Tمیانگین قطر کلنی قارچ بر حسب میلیمتر در تیمار
مورد نظر
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بهمنظور مشخصکردن اثر قارچکشی یا قارچایستایی
اسانس مورد استفاده ،قرصهایی از کلنی قارچ با قطر
 3/8سانتیمتر برداشته شد که روی محیط کشت حاوی
اسانس هیچگونه رشدی نداشته است و روی محیط
کشت  CMAبدون اسانس منتقل و  5روز در دمای
 06±0درجة سانتیگراد نگهداری شد .پس از  5روز،
رشد قارچ مورد نظر نشانگر اثر قارچایستایی و
رشدنکردن قارچ نشانگر اثر قارچکشی اسانس مورد نظر
بود (.)Soylu et al. 2006, Siripornvisal et al. 2009
همچنین ،ارزیابی Median Effective ( EC50
 )Concentrationاسانس سیر روی گونههای مختلف
قارچ فیتوفتورا از روی دادههای بازدارندگی محاسبه شد.
 EC50از طریق رگرسیون پروبیت خطی روی نمودار
(محور افقی لگاریتم غلظتها و محور عمودی پروبیت
بازدارندگی) با نرمافزار  SPSS ver. 18انجام شد ( Feen
.)and Coffey 1984
بررسی تأثیر اسانس سیر و قارچکشهای شیمیایی روی
بیماری بوتهمیری صیفی و جالیز در شرایط گلخانه

در این روش بذور گیاهان فلفل ،خیار و طالبی پس از
ضدعفونی و کاشت در خاک گلدانها ،در مرحلة 8ـ2
برگی مطابق روش اثبات بیماریزایی که قبالً توضیح داده
شد بهترتیب با مایة قارچ بیمارگر ،P. capsici
 P. drechsleriو  P. melonisتلقیح شدند .بعد از 08
ساعت  83میلیلیتر از اسانس گیاه سیر و قارچکشهای
مذکور با غلظت  133پیپیام به خاک اطراف ریشة
گیاهچههای آلوده به قارچ بیمارگر اضافه شد.
اضافهکردن عصاره و قارچکشها تا حدی بود که از زیر
گلدانها آبی خارج نشود .در تیمار شاهد بهجای اسانس
گیاه سیر از آب مقطر سترون به اضافة سورفکتانت
( )Tween 80استفاده شد .برای هر تیمار چهار تکرار در
نظر گرفته شد .گلدانها در شرایط گلخانه تحت درجة
حرارت  05±8درجة سلسیوس نگهداری و هر دو روز
یکبار آبیاری شدند .اندازهگیری شدت بیماری براساس
نمرۀ  3-8به شرح زیر انجام شد :صفر= گیاه سالم و
بدون عالئم بیماری =1 ،ظهور لکههای قهوهای کوچک
در محل طوقه و ساقة گیاه =0 ،ظهور لکههای قهوهای
بهصورت حلقه در اطراف طوقه و ساقه و گسترش آن

روی کوتیلدون =2 ،افتادگی برگهای گیاه و زردی و
پژمردگی قسمتهای هوایی گیاه بجز برگهای جوان،
 =8آلودگی ،افتادگی و پژمردگی کل قسمتهای هوایی
گیاه =8 ،مرگ و خشکیدگی کامل گیاه ( Shouan
.)Zhang et al. 2010
همة آزمایشها در چهار تکرار در قالب طرح کامالً
تصادفی انجام شد .تجزیه و تحلیل دادههای
بهدستآمده ،با نرمافزار  SPSSانجام شد و آنالیز واریانس
با ( )ANOVAو مقایسة میانگین براساس آزمون چند
دامنهای دانکن ( )Duncanدر سطح احتمال  8درصد
انجام شد.
نتیجه و بحث
شناسایی گونههای قارچ فیتوفتورا و بیماریزایی آنها

کشت و بررسی نمونههای جداشده از مزارع آلودۀ صیفی
و سبزی مشخص کرد جدایههای قارچ بیمارگر متعلق به
گونههای  P. drechsleri ،Phytophthora capsiciو
 P. melonisهستند .نتایج بیماریزایی این قارچها
بهترتیب روی گیاهان فلفل ،خیار و طالبی مثبت و هر
سه گونة قارچ باعث بوتهمیری ،زردی و مرگ گیاهان
شدند .مجدد از اندامهای ریشه و طوقة گیاهان بیمار،
قارچ بیمارگر جداسازی شدند .شناسایی جدایههای قارچ
براساس مرفولوژی اندامهای قارچ از قبیل فرم کلنی،
میسیلیوم ،اسپورانژیوفور ،اسپورانژ ،اندامهای جنسی نر و
ماده و غیره و براساس منابع معتبر به شرح زیر شناسایی
شدند ).(Ershad 1992, Stamps et al. 1990
 Phytophthora capsiciدارای هیفهای صاف و بدون
دیواره و رشد نسبتاً سریع است .هیفها یکنواخت و با زاویة
حاده و قائمه منشعب میشوند و دارای عرض بین 5ـ2
میکرومترند .اسپورانژیوفورها باریک در برخی مواقع کمی در
پایه عریضتر ،منشعب و نامنظم هستند و اسپورانژها در
انتهای آنها تشکیل میشوند .اسپورانژیومها بیشتر نامنظم،
کروی تا تخممرغی شکل به طول 58ـ 88میکرومتر ،اغلب
کج و خمیده با بیش از یک رأس و پستانکدارند.
اووسپورها کروی دارای دیوارۀ نازک و بیرنگ و به قطر
80ـ 18میکرومتر هستند (شکل .)1
 Phytophthora drechsleriعامل بیماری بوتهمیری
جالیز دارای هیفهای یکنواخت و گرهدار و زاویة
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انشعابات آنها حاده و قائمه ،عرض هیفها بین 5ـ0
میکرومتر است .اسپورانژها منظم و گالبی یا تخممرغی
شکل هستند .اسپورانژیوفرها دارای عرض یکنواخت و
کمی باریکتر از هیفهای معمولی هستند و عرض آنها
بین 5ـ 1میکرومتر است .دیوارۀ ااوسپورها صاف و دارای
ضخامت 2/5ـ 1/8میکرومتر هستند .کالمیدوسپورها
کروی و بهصورت منفرد تشکیل میشوند (شکل .)0

شکل  ،A :Phytophthora.melonis .2هیف؛  Bو  ،Cاسپورانژ؛
 Dو  ،Eاُاُسپور
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه سیر مورد
استفاده

شکل  ،A :Phytophthora capsici .1هیف و تورم هیفی؛ ،B
 Cو  ،Dاسپورانژ؛  ،Eکالمیدوسپور؛  ،Fاُاُسپور

شکل .0

 ،A :Phytophthora drechsleriهیف؛  ،Bاسپورانژ؛ C

و  ،Dتورم و تجمعات هیفی؛  ،Eاُاُسپور

 Phytophthora melonisعامل بوتهمیری کدوییان،
اسپورانژیوم این قارچ بدون پاپیل ،غیر ریزان ،انتهایی و به
شکل گالبی عریض تا کشیده و متوسط به ابعاد
21/08ـ 13/81میکرومترند .اُاُگونیم به شکل کروی و با
دیوارۀ صاف و بهصورت انتهایی تشکیل میشوند.
آنتریدیومها آمفیژن هستند .اُاُسپورها کروی ،دارای دیوارۀ
صاف و بدون تزئینات هستند و تقریباً تمام فضای اُاُگونیوم
را پر میکنند و متوسط ابعاد آن  22/13میکرومتر است
(شکل .)2

تجزیه و تفسیر نتایج حاصل از  GC-MSبا استفاده از منابع
مختلف اجرا شد و اسامی عمومی ترکیبات شناساییشده
که بهصورت اسامی آیوپاک در تفسیر اولیه موجود بودند با
مراجعه به سایت National Library of Medicine
( )ChemIdplus Advancedانجام شد و مقایسة آن با منابع
و رفرانسهای موجود نشان داد که در عصارۀ سیر08 ،
ترکیب شامل  21/20( Diallyl tetra sulfideدرصد) و
 06/55( Allyl disulfideدرصد)6/18( Allyl sulfide ،
درصد)5/83( 1H-1,2,4-Triazole, 3-thiol-5-methyl ،
درصد) و  5/68( Nitrosothymolدرصد) بودند و بهعنوان
ترکیبات اصلی شناسایی شدند .ترکیبات کلی شناساییشدۀ
عصارۀ سیر توسط آنالیز گاز کروماتوگرافی همرا با
طیفسنجی جرمی در جدول  1نشان داده شده است.
نتایج آنالیز  GC-MSاسانس سیر توسط سایر محققان
نشان داد که ترکیبات ،diallyltrisulfide ،diallyl disulfide
Trisulfide, di- ،diallyl sulfide ،allyl methyl trisulfide
 2-propenylبیشترین و اصلیترین ترکیبات اسانس سیر را
تشکیل میدهند که با نتایج ما متفاوت بود ( DimaMnayer
.et al. 2014, Johnson et al. 2013, Corzomartinez et
 .)al. 2007تفاوت در ترکیبات اسانس سیر توسط محققان
مختلف ممکن است ناشی از تغییر در شرایط آب و هوایی،
فصل ،زمان برداشت ،نوع کودهای مصرفی ،موقعیت و محل
جغرافیایی کشت محصول و غیره باشد (–Rahimi
.)Nasrabadi et al. 2013
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جدول  .1ترکیبات شناساییشده از اسانس سیر به کمک گاز کروماتوگرافی با طیفسنجی جرمی ()GC-MS
)Percentage (%

Compound

*RT

Number

3/2
6/18
0/18
3/52
06/55
3/18
0/38
3/31
3/16
3/21
21/20
0/26
3/51
3/82
5/83
1/23
0/35
3/88
3/08
3/13
3/55
3/81
5/68
3/20
33/86

1,2-Dithiolane

8/885
8/566
6/353
5/386
13/852
13/555
10/368
10/883
12/536
18/336
16/558
15/058
15/658
03/051
00/538
02/318
08/338
08/835
08/528
08/582
05/835
05/302
05/553
23/861

1
0
2
8
8
6
5
5
3
13
11
10
12
18
18
16
15
15
13
03
01
00
02
08
جمع

Allyl sulphide
)M-Dithiane (Catecholborane
)Semioxamazide (Thiourea, N,N'-dimethyl-
Allyl disulfide
6-Ethoxy-6-methyl-2-cyclohexenone
1,3,5-Trithiane
3-Vinyl-1,2-dithiacyclohex-5-ene
Diallyl sulfide
5-Chloro-beznofurazan oxide
Diallyl tetra sulfide
Thiopropionamide
Diallyl disulfide
Allyloxy-butyldimethylsilane
1H-1,2,4-Triazole, 3-thiol-5-methylArachidonic acid, trimethylsilyl ester
Silane, butyltrimethoxy)Pyridine, 2-(1,2,4-oxadiazol-3-yl
1H-Pyrazole, 4-nitroMethyl 4-methoxy-4,8,12,16-tetramethylheptadecanoate
Benzimidazole, 2-amino-1-methyl)Silane, trimethyl(2-phenylethoxyNitrosothymol
2(1H)-Quinolinone, 3-fluoro-4-hydroxy-

-

*RT: Retention Time

تأثیر اسانس سیر و قارچکشها روی قارچ بیمارگر در
شرایط آزمایشگاه

نتایج میزان درصد بازدارندگی اسانس سیر و قارچکشهای
مانکوزب و متاالکسیل ـ مانکوزب بهطور جداگانه در 6
غلظت روی رشد میسیلیوم سه گونة Phytophthora
 P. drechsleri ،capsiciو P. melonisدر جدولهای  2 ،0و

 8آورده شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت
اسانس سیر درصد بازدارندگی آن نیز افزایش پیدا میکند.
غلظت  55/8 ،38و  38پیپیام بیشترین تأثیر را روی
گونههای  P. drechsleri ،P. capsiciو  P. melonisدارد و
بهترتیب باعث میشود که میزان بازدارندگی پرگنة قارچ
بهمیزان  33/8 ،33/8و  31/0درصد کاهش یابد (جدول .)0

جدول  .0تأثیرات ضد قارچی عصارۀ سیر روی گونههای قارچ فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه
P. melonis

P. capsici

P. drechsleri

درصد بازدارندگی

غلظت اسانس سیر

درصد بازدارندگی

غلظت اسانس سیر

درصد بازدارندگی

غلظت اسانس سیر

)(Inhibition%

)(ppm

)(Inhibition%

)(ppm

)(Inhibition%

)(ppm

5/8f
12/8e
85d
53/5c
58/8b
31/0a

18
21
85
62
53
38

5/1f
18/5e
83/2d
63/1c
58/2b
33/8a

18
03/8
88
85/8
52
55/8

6/5f
10/0e
60/0d
51/5c
58/8b
33/8a

18
21
85
62
53
38

حروف مشابه التین نشاندهندۀ نداشتن تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  8درصد است .تعداد تکرار هر تیمار چهار است.
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که میزان بازدارندگی پرگنة هر سه گونة قارچ بیش از
 33درصد کاهش یابد (جدولهای  2و .)8

جدول  .2تأثیر قارچکش مانکوزب روی گونههای فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه
درصد بازدارندگی
P. melonis

)Inhibition (%
P. drechsleri

غلظت اسانس

P. capsici
f

f

سیر )(ppm

6/5f
28/5e
80d
65/8c

5/8
12/8e
83d
83/8c

5/1
03e
80/5d
58c

5/8
03/8
22/8
86/8

58/8b

52/8b

58/8b

83/8

31/3a

a

a

50/8

31/3

31/0

حروف مشابه التین نشاندهندۀ نداشتن تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  8درصد است .تعداد تکرار هر تیمار چهار

است.

جدول  .8تأثیر قارچکش متاالکسیل ـ مانکوزب روی گونههای فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه
درصد بازدارندگی

)Inhibition (%

غلظت اسانس

سیر )(ppm

P. melonis

P. drechsleri

P. capsici

5/5f
26/8e
88d
55/5c
58/5b

5/8f
05/8e
80/5d
65/8c
58/0b

3/8f
08/5e
85/1d
60/0c
58/2b

8
18
02
20
81

32/3a

31/0a

33/8a

83

حروف مشابه التین نشاندهندۀ نداشتن تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  8درصد است .تعداد تکرار هر تیمار چهار

مقایسة تأثیر قارچکشها و اسانس سیر روی سه گونة
قارچ Phytophthora

نتایج حاصل از تأثیر اسانس سیر روی سه گونة قارچ
فیتوفتورا و مقایسة آنها با هم نشان داد کهP. Drechsleri
مقاومترین( )EC50=83/026ppmو P. capsiciحساسترین
( )EC50=86/236ppmقارچ در مقابل ترکیب عصارۀ سیر
در مقایسه با دو گونة دیگر بودند (جدول  .)8نتایج

است.

قارچکش مانکوزب ـ متاالکسیل روی گونههای فیتوفتورا
نشان داد که  P. Capsiciمقاومترین و P. melonis
حساسترین قارچ در مقابل قارچکش متاالکسیل -مانکوزب
بهترتیب با  EC50=03/563و  EC50=15/530 ppmاست
(جدول .)8در مورد قارچکش مانکوزب ،قارچ P. Melonis
حساسترین ( )EC50=05/080ppmو P. Drechsleri
مقاومترین قارچ ( )EC50=28/525ppmبودند (جدول.)8

جدول  EC50 .8اسانس سیر و دو قارچکش مانکوزب و متاالکسیل ـ
(حد باال و پایین) در سطح اطمینان  38درصد

مانکوزب روی گونههای فیتوفتورا به روش Lethal dose ratio

*

(Median Effective Concentration) EC50
P. melonis

P. drechsleri

P. capsici

88/255
( 86/003ـ )28/565
05/080
( 21/332ـ )08/816
15/530
( 01/013ـ )18/153

83/026
( 60/885ـ )83/533
28/525
( 85/255ـ )02/832
03/388
( 02/358ـ )16/088

82/038
( 88/518ـ )21/686
05/080
( 21/328ـ )08/838
03/563
(06/500ـ )18/882

* غلظتی از قارچکش یا اسانس که از  83درصد رشد پرگنة قارچ جلوگیری میکند.

تیمارها
عصارۀ سیر
مانکوزب
متاالکسیل ـ مانکوزب
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با توجه به نتایج  EC50بهدستآمده برای اسانس سیر
و دو قارچکش مورد مطالعه ،مشخص شد که خاصیت
قارچکشی اسانس سیر تقریباً نزدیک قارچکش مانکوزب
است و اسانس سیر فعالیت بازدارندگی خوبی در قیاس
با دو قارچکش از خود نشان داد .همچنین ،نتایج آزمون
قارچکشی و قارچایستایی نشان داد که اسانس سیر
خاصیت قارچایستایی دارد .اسانس گیاه سیر تأثیر
چشمگیری روی قارچهای خاکزی مثل Pythium
Phytophthora ،P. irregulare ،aphanidermatum
 cinnomomiو  Rhizoctonia solaniدارد و باعث کاهش
رشد پرگنة قارچ روی محیط غذایی  CMAشد
( .)Ramseysealy et al. 2007عصارۀ سیر مانع فعالیت
قارچ  Sclerotinia sclerotiorumدر آزمایشگاه روی
محیطهای کشت غذایی مصنوعی میشود و از رشد
پرگنة قارچ جلوگیری و از تشکیل اسپورانژ و جوانهزنی
زئوسپور قارچ  P. drechsleriدر محیط کشت ممانعت
میکند ( .)Singh et al. 1979همچنین ،عصارۀ سیر از
جوانهزنی میکروکنیدی و هیفهای قارچ Fusarium
 oxysporum f. sp. lycopersiciعامل پژمردگی
فوزاریومی گوجهفرنگی ممانعت میکند ( Tariq and

 .)Magee 1990عالوه بر این اسانس سیر فعالیت ضد
میکروبی خوبی روی ،Staphylocococcus aureus
،Pseudomonas aeruginosa ،Escherichia coli
 Salmonella typhiو  Candida albicansدارد و باعث
جلوگیری از رشد آنها میشود ( Johnson et al. 2013,
.)DimaMnayer et al. 2014
بررسی تأثیر اسانس سیر و قارچکشهای شیمیایی روی
بیماری بوتهمیری گیاهان در شرایط گلخانه

بررسی تأثیر عصارۀ سیر و قارچکشهای متاالکسیل ـ
مانکوزب و مانکوزب در مهار بیماری بوتهمیری حاصل
قارچ فیتوفتورا در شرایط گلخانه نشان داد که عصارۀ
سیر در غلظت  133ppmباعث کاهش شدت بیماری
بوتهمیری فیتوفتورایی روی فلفل ،خیار و طالبی
بهترتیب بهمیزان  52/5 ،55/3و  51/8درصد شد و
خاصیت مهارکنندگی آن بیشتر از قارچکش مانکوزب
بود (جدول  .)6نتایج این تحقیق نشان داد که قارچکش
متاالکسیل مؤثرتر از عصارۀ سیر است و باعث کاهش
شدت بیماری بهمیزان 30/1ـ 58/0درصد روی سه گونة
قارچ بیمارگر شد (جدول .)6

جدول  .6تأثیر عصارۀ سیر و قارچکشهای شیمیایی روی گونههای فیتوفتورا در شرایط گلخانه بعد از  05روز
P. melonis
Disease
Reduction
severity
%

51/8
65/8
30/1
_

3/5c
1/0b
3/2d
2/5a

P. drechsleri
Reduction
%

52/5
63/8
56/5
_

Disease
severity

1c
1/8b
3/8d
2/5a

P. capsici
Reduction
%

55/3
65/8
58/0
_

Disease
severity

تیمارها

3/5c
1/0b
3/6d
2/5a

A. sativum
Mancozeb
Metalaxyl-Mancozeb

شاهد بیمارگر

حروف مشابه التین نشاندهندۀ نداشتن تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  8درصد است .تعداد تکرار هر تیمار چهار

عصارۀ گیاه سیر روی بسیاری از عوامل بیماریزای
قارچی خاکزاد خاصیت سمّی دارد و مانع رشد آنها
میشود .تلقیح بذور لوبیا با عصارۀ سیر سبب کاهش
شدت بیماری پوسیدگی ریشة لوبیا ناشی از Fusarium
 solani f. sp. phaseoliمیشود ( Russell and Mussa
 .)1977همچنین ،کاربرد عصارۀ سیر روی بذر نخود
ایرانی باعث کاهش رشد قارچهای F. oxysporum f. sp.
 ciceriو  S. sclerotiorumشد و شدت بیماری را
بهمیزان زیادی کاهش داد (.)Singh et al. 1979

است.

جوانهزنی اسپورانژ و رشد هیف رویشی قارچ
تحت تأثیر اسانس سیر در شرایط آزمایشگاه و مزرعه
کاهش یافت و کاربرد اسانس سیر در گیاه گوجهفرنگی
باعث کاهش شدت بیماری در گیاهان گوجهفرنگی نسبت
به شاهد شد (.)Daniela Portz et al. 2008
نتایج کلی این تحقیق نشان میدهد که توانایی و
اثربخشی اسانس گیاه سیر بهعنوان قارچکش تدخینی
برای کنترل بیماریهای بوتهمیری خاکزاد ناشی از قارچ
فیتوفتورا بسیار زیاد است و میتواند کارایی مایة تلقیح
P. infestans
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مقاومت گیاهان در مقابل عوامل بیماریزا شود
Muhammad Azam Khan et al. 2011, Mahlo (
.)et al. 2010

قارچهای بیمارگر را در گلخانه و مزرعه در داخل
خاک کاهش دهد و در فرآیند کشاورزی ارگانیک
موجب حفاظت از گیاهان در مقابل بیماریها و باعث
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