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 چکیده

ضد  ضد انگلی، شده از گیاهان دارویی خواص ضد قارچی، های گیاهی استخراج بیشتر اسانس

ی گیاهی است که زا بیماریای مهم ه از قارچ Fusarium جنس قارچ باکتریایی و ضد ویروسی دارند.

برای های این جنس است.  یکی از گونه Fusarium solaniدامنة میزبانی بسیار وسیعی دارد. قارچ 

بررسی تأثیر جداگانه و تلفیقی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه بر کنترل این قارچ 

( با پنج تکرار در شرایط ppm 155و  55، 55، 25، آزمایشی در پنج غلظت )صفر، زا بیماری

آزمایشگاهی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که درصد بازدارندگی اسانس مرزه نسبت به 

طور  ها، در هیچ غلظتی رشد قارچ به اسانس اسطوخودوس بیشتر است. در کاربرد جداگانة اسانس

ارچ را در باالترین غلظت کامل متوقف نشد، اما کاربرد ترکیبی اسانس اسطوخودوس و مرزه رشد ق

 طور کامل متوقف کرد. اسانس به

 

 .Fusarium solani ترکیبات گیاهی، ضد میکروبی، اختالط با محیط کشت، کلیدواژگان:

 

 مقدمه

نامطلوب ترکیبات شیمیایی بر سالمت انسان و  تأثیرات

محیط زیست، پژوهشگران را بر آن داشت که به تولید 

 .Hayes et al)یعی روی آورند هایی با منشأ طب کش آفت

های جنس فوزاریوم طیف وسیعی از  قارچ(. 1991

 .Nelson et al) دنشو ها را در گیاهان موجب می بیماری

 Fusarium solaniهای این قارچ،  (. یکی از گونه1981

 مناطق مختلف آب و هوایی گسترش دارددر  است که

(Saremi 1989 .)ةاسطوخودوس گیاهی از خانواد 

سبز رنگ و پوشیده از  های متقابل، نعناعیان، با برگ

 Samsam Sheriat) ای است های سفید پنبه کرک

 استات درصد 00حاوی اسانس اسطوخودوس  .(2006

 ساله و از مرزه گیاهی یک .(Upson 2004است ) لینالیل

 استدرصد اسانس  6تا  5/1نعناعیان، که حاوی  ةتیر

(Zargari 1999). شیمیایی اسانس مرزه، ترکیبات مهم 

 .(Samsam Sheriat 2006) استتیمول و کارواکارول 

عصاره و اسانس بسیاری از گیاهان منبع ضد قارچی و 

 .(Mohana et al. 2008) اند هضد باکتریایی شناخته شد

 F. oxysporumدر آزمایشی اثر اسانس چند گیاه بر قارچ

الیپتوس د که اسانس گیاه مرزه و اوکشانجام و گزارش  

 Kohan)بیشترین اثر بازدارندگی را بر قارچ داشتند 

moo and Jamali 2013). Surender (2012)  گزارش

 مقاله کوتاه
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آکاسیا نسبت به  ةترکیبی برگ حنا و ساق ةد که عصارکر

ها بازدارندگی بیشتری بر رشد  عصاره ةکاربرد جداگان

هدف  .(Surender 2012)دارد F. solani میسلیوم قارچ 

و  (توأم)ترکیبی  تأثیراتاین آزمایش بررسی  از انجام

اسانس گیاهان اسطوخودوس و مرزه بر کنترل  ةجداگان

 بود. شرایط آزمایشگاهی در F. solaniی زا بیماریقارچ 

 

 ها مواد و روش

 و با گیاهی تهیه ةاسطوخودوس و مرزه نمون گیاه از

دهندة  ترکیبات تشکیل .گیری شد اسانس دستگاه کلونجر

و  GC دستگاه کروماتوگراف گازی ها با اسانس

 GC/MS نگار جرمی متصل به طیفکروماتوگراف گازی 

زمینی آلوده  های سیب غدهاز قارچ مورد نظر  د.شآنالیز 

 برای انجامشد.  سازی خالصجدا و به روش تک اسپور، 

 با محیط کشتاسانس روش اختالط  ازآزمایش  این

، اسانس گیاهان رکیبیمنظور بررسی اثر ت استفاده شد. به

با یکدیگر  اسطوخودوس و مرزه به نسبت یک به یک

از  متر میلی 5به قطر هایی  پرگنه ،پسس مخلوط شدند.

صد در. قرار داده شدو روی محیط کشت  سازیجدا قارچ

های مختلف اسانس با استفاده از  بازدارندگی غلظت

  (:Abbott 1925) دشمحاسبه   Abbottفرمول
C T

GI 100
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GI: ،درصد بازدارندگی C: میسلیومی میانگین قطر 

قارچ در تیمار  ةمیانگین قطر هال :Tقارچ در تیمار شاهد، 

 قطر کلنی قارچمیانگین رشد  ،همچنینبود.  مورد نظر

با استفاده از  گیری و اندازه در هر تکرار و برای هر تیمار

 :Tiو ة قارچ هال میزان رشد  :Di) دشفرمول زیر محاسبه 

 :(زمان

 قارچ ةمیانگین رشد هال= 
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صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً  این آزمایش به

رچ با میانگین رشد هر قاتصادفی با پنج تکرار اجرا شد. 

ر افزا ای دانکن و به کمک نرم آزمون چنددامنه استفاده از

 SAS آنالیز شد درصد 5در سطح احتمال. 

 

 و بحث نتایج

 مورد استفاده باهای  اسانس دهندة ترکیبات تشکیل

ترکیب بیشترین  .شدندتجزیه  GC/MSو  GC دستگاه

اسانس و  لینالول ،سطوخودوسا اسانس ةدهند تشکیل

 .(1جدول ) بود ولرکارواکا ،مرزه

 
و  شده در اسانس مرزه . ترکیبات شناسایی1جدول 

 GC/MSتگاه با دس اسطوخودوس

Satureja hortensis  مرزه 

 درصد ترکیب ردیف

1 carvacrol 39/01 

3 Gama-terpinene 06/99 

9 p-cymene 06/10 

0 α-terpinene 06/0 

5 myrcene 46/1 

9 α-pinene 06/1 

4 α-Thujene 00/1 

6 limoene 44/0 

6 thymol 41/0 

10 β-pinene 566/0 

11 e- caryophyllene 59/0 

13 β-bisabolen 534/0 

19 α-phellandrene 36/0 

 
Lavandula angustifolia  اسطوخودوس 

 درصد ترکیب ردیف

1 linalool 6/51 

3 Lavandulyl acetate 6/10 

9 Terpineol 6/9 

0 neryl acetate 4/9 

5 α-Terpineol 5/0 

9 Cis-ocimene 4/9 

4 β-caryophyllene 0/9 

6 Geranyl-acetat 4/3 

6 Cis-β-franesen 5/3 

10 myrcene 9/1 

11 borneol 5/1 

 

لظت اسانس، از میزان نتایج نشان داد که با افزایش غ

. اما در هیچ غلظتی از دشو میته اسرشد قارچ ک

بیشترین  کامل متوقف نشد.طور  بهرشد قارچ  ،ها اسانس

 شد قارچ، در باالترین غلظتدرصد بازدارندگی از ر

درصد بازدارندگی  (.1شکل )ها حاصل شد  اسانس

ترکیب دو اسانس گیاهان اسطوخودوس و مرزه نسبت به 

 (.1شکل ) ها بیشتر بود کاربرد جداگانة آن
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  (A*B)و ترکیب اسانس اسطوخودوس و مرزه  (B)، مرزه (A). درصد بازدارندگی اسانس اسطوخودوس 1شکل 

 .F. solaniرچ های مختلف بر رشد قا در غلظت

 

رشد  ،ها با افزایش غلظت اسانسنتایج نشان داد که 

یابد. بیشترین رشد میسلیوم  کاهش می م قارچمیسلیو

و کمترین میزان رشد ترین غلظت اسانس  قارچ در پایین

 (.3شکل ) شد حاصل اسانس باالترین غلظتقارچ در 

 

 
و ترکیب اسانس  (B)، مرزه (A)های مختلف اسانس اسطوخودوس  در غلظتF. solani . میانگین رشد روزانة قارچ 3شکل 

 .(A*B)اسطوخودوس و مرزه 

 

مطالعات متعددی دربارة تأثیرات اسانس اسطوخودوس 

انجام شده است. در آزمایشی  F. solaniو مرزه علیه قارچ 

اسطوخودوس را بر  سالک معراجی و همکاران اثر اسانس

 .SalekMearaji et al)انجام دادند  F. solaniارچ ق

در تحقیقی دیگر گزارش شد که اسانس گیاه (. 2013

مرزه و اوکالیپتوس بیشترین بازدارندگی را بر کنترل 

 Kohan)داشتند   F. solani f. sp. lycopersiciقارچ 

moo and Jamali 2013).  که  شد گزارشدر پژوهشی

 آکاسیا نسبت به کاربرد ةترکیبی برگ حنا و ساق ةعصار

 ها اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد قارچ عصاره ةجداگان

F. solani داشت (Surender 2012). در این تحقیق 

د که درصد بازدارندگی اسانس مرزه علیه شمشخص 

نسبت به اسانس اسطوخودوس بیشتر  F. solaniقارچ 

اسانس اسطوخودوس و مرزه  ،است. با این حال

نند. در کمل متوقف کاطور  بهنتوانستند رشد قارچ را 

رشد قارچ در  این دو اسانس، (ترکیبی)کاربرد توأمان 

 .(9)شکل  دشکامل متوقف طور  بهباالترین غلظت 

شده با  صورت ترکیب استفاده از اسانس چندین گیاه به

، بهتر از زا بیمارییکدیگر در کنترل زیستی عوامل 

هاست. ترکیب چندین اسانس گیاهی  کاربرد جداگانة آن

تواند کارایی آن را افزایش دهد؛ همچنین،  ا یکدیگر میب

 ها را بهبود بخشد. های کم، تأثیرات آن در غلظت
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 )ب(                )الف(          

        
 )د(        )ج(              

های مختلف اسانس.  غلظت درF. solani مرزه بر رشد قارچ . تصاویر تأثیرات جداگانه و ترکیبی اسانس گیاهان اسطوخودوس و 9شکل 

ترتیب  به Dو A ،B ،Cحروف )الف( تیمار شاهد، ب( اسانس اسطوخودوس، ج( اسانس مرزه، د( اسانس ترکیبی اسطوخودوس و مرزه 

 (است.  ppm 100و  45، 50، 35های  نمایانگر غلظت
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