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 چكیده

هاای گیااهی از   کشی عصاره و اسانس بسیاری از گیاهان برای مبارزه با بیماریدر طی چند دهه اخیر خاصیت قارچ

ماورد توجاه محققاان بسایاری از کشاورها  قارار       در محصوالت کشااورزی   جمله عوامل ایجاد لکه برگی و پوسیدگی

گرفته است. تحقیقات فراوان نشان داده است که اسانس برخی از گیاهاان کاه وااوی ترکیباات تیماول و کاارواکرول       

های گیاهی از جمله پوسیدگی های عامل بیمارییعی از قارچطیف وس علیهکشی مناسبی قارچباشند، دارای خاصیت می

دارای دامنه میزباانی وسایعی باوده و     Botrytis cinerea))پوسیدگی خاکستری انگور عامل باشند. میخاکستری انگور 

اساانس  ضاد قاارچی   تااییر  قادر است که در مزرعه و انبار خسارت شدیدی به این محصول وارد نماید. در این تحقیا   

زنای و  رشاد پرگناه، جواناه   بر ام پیپی 688و  088، 288 هایغلظت در زماریو ر مرزه، رازیانه، درمنه ،آویشن شیرازی

در شارای  آزمایشاگاه ماورد معالعاه قارار گرفات.  نتاایج نشاان داد کاه            B. cinereaقاارچ   رشد لولاه تنادش اسا ور   

ام در مقایساه باا شااهد در    پای پی 688و  088، 288 هایغلظت ترتیب درهای آویشن شیرازی، مرزه و رازیانه به اسانس

زنی اس ور این قارچ جلوگیری نمودند در واالی کاه   ( از رشد پرگنه و جوانه%688به طور کامل )درصد 6سعح آماری 

هاای آویشان   اساانس تاییر بودند. نتایج همچنین  نشان داد که ی داشتند یا بییهای درمنه و رزماری یا تاییری جزاسانس

باشند، خصوصا اسانس آویشن شیرازی کاه وااوی هار دو    شیرازی و مرزه که دارای ترکیبات تیمول و کارواکرول می

 باشد، بهترین تاییر بازدارندگی را در مقابل این قارچ از خود نشان دادند. میترکیب ذکر شده 

 . گی خاکستریانگور، پوسیداسانس،  کشی،قارچخاصیت   :های کلیدیواژه
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 مقدمه  

انگور یکی از محصوالت مهم باغی استان سمنان 

و هکتار  9008بالغ بر ی سعح زیرکشتباشد که می

را به تن در هکتار  5/26ی در ودود میانگین محصول

سعح بیشترین دهد. از این میان خود اختصاص می

و وومه شهرستان شاهرود مربوط به کشت این محصول 

رقم غالب این (. Ahmady et al., 2015)َباشد می

باشد که میسرخ فخری محصول در استان سمنان 

در  وگردیده غالبا پس از برداشت به سردخانه منتقل 

 شود.  بهار سال بعد به بازار عرضه میل یاوا

 Botrytisل عامبا بیماری پوسیدگی خاکستری انگور 

cinerea Pers. Ex. Fr. های ترین بیمارییکی از مهم

-میانگور در مزرعه و انبار در سراسر جهان به وساب 

گراد ی صفر درجه سانتیاست وتی در دماآید که قادر 

و با کاهش کیفیت بازارپسندی یافته ترش سرشد و گ

 ,.Elad et alاین محصول باعث ایجاد خسارت گردد )

های گونهمانند  B. cinerea در ایران قارچ (.2007

Penicillium spp.   پوسیدگی انگور در مهم از عوامل

 ;Ghafari et al., 2011باشد )دوران انبارداری می

Jalili-Marandi et al., 2010 .) 

از گیاهان واوی موادی از  یعصاره و اسانس بسیار

ها، ترکیبات فنولیك ها، کوئینونها، تنینقبیل آلکالوئید

ها کشی آنباشند که خاصیت قارچمیها و فیتوآلکسین

 (.Fawcett and Spencer, 1966) به ایبات رسیده است

اسانس  26از بین  اساس نتایج واصل از یك تحقی ، بر

نسبت ه ( بThymus capitatusاسانس آویشن )ی گیاه

همچنین و  پرگنهرشد از قادر بود به طور کامل  6/8%

در شرای   B. cinereaی زنی اس ورهاجوانه

اسانس در این تحقی  . نماید جلوگیریآزمایشگاهی 

و  %39تا  66( بین Syzygium aromaticumمیخك )

( Prostanthera rotundifoliaنعناع استرالیایی )نوعی 

 ,.Antonov et al) خاصیت بازدارندگی داشتند 65%

در تحقیقی دیگر اسانس چهار گیاه دارویی . (1997

میخك، دارچین، علف لیمو وزنجبیل برعلیه قارچ 

مورد آزمایش عامل پوسیدگی خاکستری چند میوه 

های میخك، گردید که اسانسگزارش قرار گرفت و 

 مناسبی کشیدارچین و علف لیمو دارای خاصیت قارچ

طی  .(Sirirat et al., 2009)بودند  B. cinereaعلیه 

از گیاهان دارویی اسانس  69 تعدادتحقیقی در ایران، 

لیتر میکرولیتر در میلی 658و  588، 258های در غلظت

عامل پوسیدگی خاکستری  B. cinereaعلیه قارچ 

به که از آن میان گرفت مورد آزمایش قرار  سیب

در  زیره سیاهو های رازیانه، زیره سبزاسانسترتیب 

 نعناعهای لیتر و اسانسمیکرولیتر در میلی 258غلظت

میکرولیتر در   588 ، آویشن و دارچین در غلظتفلفلی

از در شرای  محی  کشت درصد  688میزان لیتر به میلی

ضمنا در روش ودند. جلوگیری نماین قارچ رشد 

، نعناعهای زیره سبز، استفاده از مواد فرار، اسانس

کشی شوید، دارچین، رازیانه و زیره سیاه خاصیت قارچ

تا مابقی از خود نشان دادند و مناسبی علیه این قارچ 

 ( داشتندFungistaticودودی خاصیت بازدارندگی )

(Behdani et al., 2012) اسانس جوانه میخك و گیاه .

 ترتیب بارزماری به دو صورت بخار و تماس مستقیم به

، 658و  688 ،058، 988، 658، 688، 58 هایغلظت

در   B. cinereaام بر علیه قارچ پیپی 688، 058،  988

و گزارش  ندگرفتمورد آزمایش قرار های انگور وبه

-پیپی 988غلظت در روش تماس مستقیم که گردید

از رشد به طور کامل میخك توانست جوانه اسانس ی ام

های غلظتآن جلوگیری نماید در والیکه هیچکدام از 

در روش اسانس رزماری در این رابعه مویر نبودند. 

ی امپیپی 058ها، نسبت استفاده از بخار این اسانس

اسانس جوانه میخك به طور کامل از رشد آن 

 سوزی در گونه گیاههیچنموده و ایجاد جلوگیری 

مین نسبتبا هرزماری اسانس در والیکه نکرد ها وبه
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سوزی گیاهباعث توقف رشد آن گردید، لکن ایجاد  

در مجموع این محققان ها کامال مشهود بود. وبهدر 

ادعا نمودند که اسانس گل میخك به صورت بخار 

برای کنترل بیماری پوسیدگی خاکستری انگور در 

تواند مییت دارد و حبر اسانس رزماری ارجسردخانه 

مورد استفاده خعر برای گوگرد به عنوان جایگزینی کم

در یك تحقی  . (Vesaltalab et al., 2012) قرار گیرد

رشد بر به صورت بخار تیمول و لینالول ترکیبات ایر 

عامل  B. cinereaزنی اس ور قارچ پرگنه و جوانه

و  قرار گرفتمعالعه پوسیدگی خاکستری انگور مورد 

به ترکیب تیمول محققان مربوطه گزارش کردندکه 

ام قادر به جلوگیری از رشد پرگنه و پیپی 98نسبت 

در ارقام زنی اس ور این قارچ به طور کامل جوانه
Campbell early ،Muscat ،Bailey ،Sheridan  و

Geobong 628این والت با غلظت که والی در ،بود 

که این ضمنبه دست آمد امی ترکیب لینالول پیپی

این تیمول هیچگونه تاییر منفی در میزان قند ترکیب 

در ترکیه  .(Shin et al, 2014) نداشتنیز ارقام 

آویشن، رزماری، نعناع، ریحان، زیتون  اسانسمحققان 

مورد آزمایش   B. cinereaو مریم گلی را بر علیه قارچ

ها بهترین قرار دادند و گزارش نمودند که از بین آن

آویشن، نعناع و های اسانس مربوط به به ترتیبتاییر 

. (Mermer-Dogu  and  Zobar, 2014) رزماری بود

در و رزماری ، درمنه عصاره مرزه، نعناع، سیرتاییر 

ک ك در کنترل درصد  28و  68، 5های نسبت

و قرار گرفت آزمایش مورد انگور سیاه خاکستری 

مرزه، سیر و نعناع در  هایکه عصاره گردیدگیری نتیجه

از درصد  688تا  08بین انستندتو %28و  68های غلظت

همچنین این محققان . دنرشد این قارچ جلوگیری نمای

مورد  های عصارهتعدادی از به این نتیجه رسیدند که 

 28غلظت از جمله درمنه و رزماری وتی با  آزمایش

این در مقابل بازدارندگی خاصیت گونه هیچدرصد 

. در ((Sesan et al., 2015 قارچ از خود نشان ندادند

 Saturejaتحقیقی دیگر محققان اسانس سه گیاه مرزه )

hortensis( آویشن شیرازی ،)Zataria multiflora و )

 288، 688های ( را در نسبتCarum copticomزنیان )

 .Bپرگنه برای جلوگیری ازرشد  امپیپی 988و 

cinerea  عامل پوسیدگی خاکستری توت فرنگی

 288گیری کردند که نسبت آزمایش نمودند و نتیجه

ام هر سه اسانس به میزان مویری باعث جلوگیری پیپی

 ,.Etemadi et al) نداین قارچ گردیدکلنی از رشد 

2012  .) 

در تحقیا  واضاار تاااییر اسااانس پاانج گیاااه دارویاای در  

ام جهاات تعیااین پاایپاای 688و  088، 288هااای غلظاات

در جلوگیری از مویرترین اسانس )ها( و غلظت مربوطه 

تنادش   اس ور و رشد طولی لولاه زنی رشد پرگنه، جوانه

اسا ور عاماال بیمااری پوساایدگی خاکساتری انگااور در    

 شرای  آزمایشگاهی مورد معالعه  قرار گرفت.

 

  ها مواد و روش

 گیاهان مورد آزمايشاز سانس ستخراج اا

موجاود در  ماورد نظار    انگیاههای جوان سرشاخهابتدا 

شناسایی شاده  ، شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

در دمای اتاق شناسی آن شرکت گیاهتوس  کارشناسان 

و پاس از واذم ماواد     ندو شرای  سایه خشك گردید

برقای پاودر   آسایاب هاا باه وسایله    زائد، هریك از نمونه

 6به یك بالن تقعیر  هاگرم از آن 688و مقدار گردیده 

 588از اضااافه نمااودن  پااس . ناادگردیدلیتااری منتقاال  

ها به روش تقعیر باا  اسانس استخراجلیتر آب مقعر میلی

 Clevenger) دساااتگاه کلاااونجرآب و باااه کماااك 

apparatus گرفت )صورت ساعت  5( به مدتBritish 

Pharmacopoeia, 2015) های استخراج شاده  و اسانس

گاراد در یخچاال نگهاداری    درجاه ساانتی   5در درمای 

از هاا  ترکیباات موجاود در اساانس   بارای تعیاین    .شدند
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)گازکرومااتوگرافی هماراه باا طیاف      GC/MSدستگاه 

کااه اسااتفاده گردیااد بااه ایاان صااورت ساانجی جرماای( 

تزریاا  شااده و طیااف  GC/MSبااه دسااتگاه هااا اسااانس

رصد هرترکیب با ها تعیین گردید. دجرمی ترکیبات آن

توجه به سعح زیار منحنای آن در طیاف کرومااتوگرام     

بااا روش نرمااال کااردن سااعح   GCواصاال از دسااتگاه 

منحنی بادون محاسابه عامال تصاحیح صاورت گرفات       

(Adams, 2007 .)  

تهیه محیط کشتت اختااصتی تهتت تداستازی     

   انگوراز بافت آلوده   B. cinereaهای تدايه

گرم  K2HPO4 ،2/8گرم  NaNO3 ،2/6گرم  6مقدار 

MgSO4. 7H2O ،65/8  گرم KCl  گرم آگار در  25و

دقیقاه در دماای    28یك لیتر آب مقعر ول و به مادت  

درجااه سااانتیگراد آتااوکالو گردیااد. پااس از ساارد  626

گاراد در  درجاه ساانتی   58شدن محی  کشت تا وادود  

گارم   PCNB ،86/8گرم  865/8مقدار  ،شرای  استریل

Maneb ،85/8 گااارم Chloramphenicol ،2/2  گااارم

CuSO4  لیتاار میلاای 5وTannic acid   بااه آن اضااافه

رساانده   5/0باه   NaOHمحی  با افزودن  pHگردیده و 

 (. Kritzman and Netzer, 1978شد )

  تداسازی قارچ عامل بیماری

رقام سارخ فخاری )شااهرودی(     انگاور  میوه های نمونه

-مشکوک به پوسیدگی خاکستری از مزارع و سردخانه

درون آوری شااده و در جمااعهااای شاااهرود و وومااه  

هااای پالسااتیکی بااه آزمایشااگاه منتقاال گردیااد.  کیسااه

باا آب معماولی شساته شاده و پاس از      نخسات  ها نمونه

ها قععات کوچکی از مرز بین بافت خشك شدن از آن

محلاول هی وکلریات   باا  سالم و آلاوده جادا گردیاده و    

 ضاد عفاونی گردیاد و    یانیاه   98مادت  ه با   %5/8سدیم 

تا بقایاای   س س سه بار با آب مقعر استریل شسته شدند

پاس از خشاك   ها زدوده شاود.  هی وکلرید سدیم از آن

در البالی کاغذ صافی ساترون در   کردن قععات آلوده

تعادادی از ایاان  قععااات در داخاال    ،زیار هااود اسااتریل 

م پتری واوی محی  کشت اختصاصی بوتریتیس وظر

(Kritzman and Netzer, 1978 )  ه و کشات داده شاد

 28در درون انکوبااتور در دمااای  روز  0تاا   9باه مادت   

باا اساتفاده از   گراد قرار داده شادند. سا س   درجه سانتی

روش نوک هیف از واشایه رشاد قاارچ جاوان جهات      

اقادام   PDAمحی  کشت اسیدی شاده   بهسازی خالص

بارای رشاد   ساازی شاده   خاالص ظروم پتاری  گردید. 

در درون انکوباتور در دماای  مجددا قارچ عامل بیماری 

یك هفتاه  گراد قرار داده شده و پس از درجه سانتی 28

هاای آزماایش بارای آزمایشاات     انتقال به درون لولاه با 

گاراد  درجاه ساانتی   5بعدی در درون یخچاال و دماای   

 نگهداشته شد. 

 زايیبیماریآزمون 

 زايی بدون ايجاد زخمبیماریآزمون 

اسکال ل سترون اس ورهای قاارچ از  نخست با استفاده از 

در  روزه جمااع آوری و 62تااا  68روی محاای  کشاات 

درون ارلاان واااوی آب مقعاار اسااتریل قاارار داده شااد. 

 65جهت یکنواخت شدن محلول اس وری ارلن به مدت 

دقیقه بر روی دستگاه شایکر قارار داده و پاس از آن باا     

استفاده از هموسایتومتر، غلظت محلاول اسا وری قاارچ    

لیتار رساانده شاد.    اسا ور در میلای   568عامل بیماری به  

هاای  داناه پس از آن قعراتی از محلول اس وری بر روی 

درصاد   68کاه قابال باا الکال     رقم سارخ فخاری   انگور 

ضاادعفونی شااده بودنااد و در درون دساایکاتور سااترون 

و در دماای  شد و تا ظهور عالئم قرار داده قرار داشتند، 

 روزانه مورد بررسی قرار گرفت. اتاق 

 زايی با ايجاد زخمبیماریآزمون 

تمامی مراول مشابه باال اعماال گردیاد باا    در این رابعه 

 ایاان تفاااوت کااه قباال از قاارار دادن قعراتاای از محلااول

هااای دانااهباارروی    B. cinereaسوس انساایون قااارچ 

کاوچکی بارروی  هاای  خاراش با سوزن ساترون   ،انگور
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زنی شده تماماا در  مایههای انگور دانهایجاد شد. ها آن 

و در دماای  ساترون  شرای  رطوبتی در درون دسیکاتور 

اتاق قرار داده شده و جهت ظهور عالتم بیماری روزانه 

پااس از ظهااور عالئاام   . مااورد بررساای قاارار گرفتنااد   

جداساازی مجادد قاارچ     نسبت بهپوسیدگی خاکستری 

عامل بیماری و شناسایی آن از روی کلیدهای شناسایی 

 .  (Beever and Weeds, 2004) معتبر اقدام گردید

های گیتاهی بتر ر تد پرگنته     بررسی تاثیر اسانس

   B. cinereaقارچ  

 688و  088، 288هاای  غلظتارزیابی میزان تاییر جهت 

ماورد آزماایش در جلاوگیری از    های اسانسی امپیپی

اخاتالط اساانس    از روش B. cinereaرشد پرگنه قارچ 

( اساتفاده  poisoned food technique) با محی  کشت

در ایاان ارتباااط پااس از . (Soylu et al., 2010)  شااد

به ودود  PDAرسیدن دمای محی  کشت سترون  شده 

گراد، در زیر هود استریل مقادار ماورد   درجه سانتی 58

غلظات  هاا بارای تهیاه    نیاز از محلول اساتاندارد اساانس  

های وااوی محای  کشات اضاافه     مورد نظر به فالسك

بارای اخاتالط   باه آرامای تکاان داده شادند.      گردیده و

 % 5/8های روغنی  با محی  کشت، مقدار اسانسکامل 

به آرامای   ها اضافه و فالسكبه نیز  Tween-80از ماده 

لیتار از محای    میلای  65مقادار  سا س  . ندتکان داده شد

م پتاری ریختاه و پاس از    ودرون ظرآماده شده کشت 

-هسرد شدن با استفاده از کورک بورر اساتریل از کناار  

متار  میلای  5هایی به قعر روزه قارچ قرص 6های کشت 

جدا و در مرکز ظاروم پتاری قارار داده شادند. بارای      

بدون اسانس   Tween-80شاهد از محی  کشت واوی 

پتری در نظار  ظرم  9فاده شد. برای هر تیمار تعداد است

گرفتااه شااده و ظااروم مااذکور در درون انکوباااتور در 

 6پاس از  . گراد قارار داده شادند  درجه سانتی 28دمای 

روز کااه ظااروم پتااری شاااهد از رشااد قااارچ کااامال    

در تیمارهااای  ایاان قااارچپوشااانیده شااد، رشااد پرگنااه  

مختلااف )کمتاارین و بیشااترین قعاار( اناادازه گیااری و    

 یادداشت گردید.  

زنی توانههای گیاهی بر روی بررسی تاثیر اسانس

   B. cinereaو ر د لوله تندش اسپور 

زناای اساا ور جوانااهدر ایاان آزمااایش از روش ساانجش 

(Spore germination assay )  استفاده شاد(Soylu et 

al., 2010   الیاه ناازکی از محای     (، بدین صاورت کاه

هااا و اسااانساز هااای مااورد نظاار کشاات واااوی نساابت

Tween-80 (5/8 % در شاارای  سااترون درون ظااروم )

پتااری ریختااه شااد و پااس از ساارد شاادن بااا اسااتفاده از  

 .Bمیکرولیتر از محلول اس وری  658میکروپی ت مقدار 

cinerea   لیتر به هار کادام   اس ور در میلی 068به غلظت

ظروم پتاری در  پس از آن از ظروم پتری اضافه شد. 

قارار  گاراد  درجاه ساانتی   28درون انکوباتور در دماای  

نمااودن ساااعت باارای متوقااف  62داده شااده و پااس از 

گیاری  و انادازه  زنی و رشد لولاه تنادش اسا ورها   جوانه

قعره از محلول الکتوفنل به ظروم پتری اضافه  9، دقی 

زنای باه   جهت تعیین درصاد جواناه   س از آن پگردید. 

 688صورت تصادفی از هر کدام از ظروم پتری تعداد 

. گرفات بررسی قارار  در زیر میکروسکوپ مورد اس ور 

باا  اسا ورها  درصد میزان رشد لوله تنادش  جهت تعیین 

استفاده از الم مدرج در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 

10X      اساا ور  28بااه صااورت تصااادفی لولااه تناادش 

تکرار  9برای هر تیمار گیری و یادداشت گردید. اندازه

مااده  شااهد تنهاا   در نظر گرفته شد و باه محای  کشات    

Tween-80 .اضافه گردید   

 های حاصل از آزمايشات: تجزيه داده

 تیمار و 66آزمایشات در قالب طرح کامال تصادفی با 

ها با استفاده از (. داده6)جدول تکرار انجام شد سه 

تجزیه واریانس گردیده و   Mstat-Cبرنامه آماری

ای دانکن در سعح تیمارها با آزمون چند دامنه میانگین

 مورد مقایسه قرار گرفتند. درصد 5و  6اوتمال 
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  .و غلظت مربوطه به تفکیكشماره تیمارهای استفاده شده به همراه  – 6جدول 
Table 1. Treatments along with their code number and their applied concentrations. 

Concentration  

(ppm) 
Essential oil Treatment 

code No. 
Concentration  

(ppm) 
Essential oil Treatment 

code No. 

600 Fennel 9 200 Wild marjoram 1 

200 Wormwood 10 400 Wild marjoram 2 

400 Wormwood 11 600 Wild marjoram 3 

600 Wormwood 12 200 Savory 4 

200 Rosemary 13 400 Savory 5 

400 Rosemary 14 600 Savory 6 

600 Rosemary 15 200 Fennel 7 

------ Control 16 400 Fennel 8 

 

 نتايج:

 ها  موتود در اسانساصلی استخراج ترکیبات 

خاالص آویشان   هاای  اساانس برای انجاام آزمایشاات از   

 توساا  کااه  رزماااریشاایرازی، ماارزه، رازیانااه، درمنااه و   

ه گردیاد ارساال  شرکت داروسازی باریج اسانس )کاشان( 

ترکیباات  . درصد شد استفاده  % 688به عنوان محلول  بود 

توسا  بخاش   پس از اساتخراج   هااصلی موجود در آن

باه تفکیاك   گیاهان دارویی شارکت ماذکور   تحقیقات 

 . (2)جدول  تعیین گردید

 

 .هاآناصلی ترکیبات های مورد استفاده در آزمایشات و درصد لیست اسانس -2جدول 
Table 2.List of essential oils tested and the percentage of their main corresponding compounds. 

Compound (%) Scientific name Name of the essential oil 

Thymol: 31.10,  Thymol + Carvacrol: 58.59 Zataria multifolia Wild marjoram 

Carvacrol: 50.46 Satureja hortensis Savory 
Anethole: 71.02 Foeniculum vulgare Fennel 
α-Thujon: 41.02,  β-Thujon: 11.24 Artemisia sieberi Wormwood 
α-Pinene: 20.80, β-Pinene: 6.06, Limonene: 

4.68, Cineole: 20.77 
Rosmarinus officinalis Rosemary 

 

 زايیبیماریمون و آز تهیه قارچ عامل بیماری

جهت که غالبا قارچ عامل پوسایدگی خاکساتری    از آن

انگور برای ورود به میزبان و ایجااد پوسایدگی نیااز باه     

ماادخل ورود و یااا زخاام دارد بنااابراین در آزمااایش     

گونه آلودگی ایجااد  زایی بدون ایجاد زخم هیچبیماری

که با سوزن سترون قبل  های انگورنشد لکن تمامی وبه

زای قاارچ عامال بیمااری    های بیماریاز تلقیح با جدایه

عالئم پوسیدگی را از خاود باا تیییار     دزخمی شده بودن

 در روزهااایای کمرنا   باه قهاوه  رنا  بافات میزباان    

پس از به رن  خاکستری و با ایجاد انبوه اس ور نخست 

های نمونهپس از کشت  .(6)شکل  چند روز نشان دادند

بر روی محی  کشت اسیدی شاده  واجد عالئم بیماری 

PDA  ساازی باه روش ناوک هیاف در درون     خالصو

های آزمایش در دمای یخچال برای معالعاات بعاد   لوله

 نگهداشته شدند. 
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 .زاییآزمایش بیماریهای انگور رقم عسکری بعد از روی وبه  B. cinereaرشد قارچ  -6شکل 
Fig 1. Growth of B. cinerea on grape berries (Var. Askari) after pathogenicity test. 

 

های گیاهی بر روی ر د پرگنه بررسی تاثیر اسانس

   B. cinereaقارچ  

هاا در  امای اساانس  پای پی 288تاییر غلظت در آزمایش 

جلوگیری از رشد پرگنه قارچ عامل ک اك خاکساتری   

باه  در مقایساه باا شااهد    انگور، اسانس آویشن شیرازی 

پاس از  رشد آن جلوگیری نمود. از ( %688طور کامل )

آن تیمااار ماارزه قاارار گرفاات کااه در آن قاادری رشااد  

 9شاکل   . (0، جادول  2)شکل  ایجاد شده بودای پرگنه

-پای  088 غلظات دهد که خوبی نشان میبه 0و جدول 

در مقایساه باا شااهد از رشاد      %688تاا  نیاز  مرزه ی امپی

در ایاان مرولااه قااارچ عاماال بیماااری جلااوگیری نمااود. 

متری از رشد سانتی 5/5اسانس رازیانه نیز با رشد پرگنه 

متار( دارای  ساانتی  3قارچ مذکور کاسات و باا شااهد )   

در غلظات  باود.   %6دار در ساعح آمااری   معنیاختالم 

هر سه اسانس آویشن شیرازی، مارزه و   ،یامپیپی 688

به طور کامل از رشاد پرگناه   رازیانه در مقایسه با شاهد 

میزان رشد پرگنه این قارچ این قارچ جلوگیری نمودند. 

متار  سانتی 28/6درمنه اسانس ی امپیپی 688غلظت در 

درصااد دارای  6بااود کااه بااا شاااهد در سااعح اوتمااال  

وتای در  لکان اساانس رزمااری    دار باود  اختالم معنی

 3/0ام( با رشد پرگناه  پیپی 688) بیشترین میزان غلظت

ر یك نداشت و با شاهد دقارچی خاصیت ضدمتر سانتی

 گروه آماری قرار گرفت.
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 .PDAدر محی  کشت   B. cinereaبر رشد پرگنه قارچ  ( امپیپی 288)ها مقایسه تاییر اسانس -2شکل 
Fig 2. Comparison of the effect of essential oils (200 ppm) on mycelial growth of B. cinerea on PDA. 

 

 

 .PDAدر محی  کشت   B. cinereaبر رشد پرگنه قارچ  ( امپیپی 088)ها مقایسه تاییر اسانس -9شکل 
Fig 3. Comparison of the effect of essential oils (400 ppm) on mycelial growth of B. cinerea on PDA. 
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 .PDAدر محی  کشت   B. cinereaبر رشد پرگنه قارچ  ( امپیپی 688)ها مقایسه تاییر اسانس -0شکل 
Fig 4. Comparison of the effect of essential oils (600 ppm) on mycelial growth of B. cinerea on PDA. 

 

زنتی و  های گیتاهی بتر توانته   بررسی تاثیر اسانس

   B. cinereaر د لوله تندش اسپور 

ترتیااب بااه، آزمااایشواصاال از ایاان نتااایج باار اساااس 

-در غلظترازیانه ی، مرزه و های آویشن شیرازیاسانس

( %688طاور کامال )  ام باه  پیپی 688و  088، 288های 

زنی اس ور و رشد لوله تندش  قاارچ  توقف جوانهباعث 

B. cinerea    (. در ایان  0و جادول   5گردیدناد. )شاکل

در غلظت رزماری و درمنه  هایاسانساگرچه آزمایش 

باا شااهد دارای   درصاد  6در سعح آماری ام پیپی 688

لکن در مقایساه باا ساه اساانس      نددار بوداختالم معنی

 هقابل قبولی نداشات ذکر شده فوق خاصیت بازدارندگی 

هاا در یاك گاروه آمااری     کادام از آن زیرا که باا هایچ  

 . ندمشترک قرار نگرفت
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، در محی  کشت  B. cinereaام بر رشد لوله تندش قارچ پیپی 688و  088، 288های ترتیب در غلظتتاییر تیمارها به -5شکل 

PDA :6 ،2  66 )رزماری( و 65و  60، 69)درمنه(، 62و  66، 68)رازیانه(،  3و 0، 6) مرزه(،  6و 5، 0)آویشن شیرازی(،  9و 

 .)شاهد(
Fig 5. Effect of treatments at 200, 400 and 600 ppm concentrations on germ tube elongation of B. 

cinerea on PDA: 1, 2 and 3 (Wild marjoram), 4, 5 and 6 (Savory), 7, 8 and 9 (fennel), 10, 11 and 12 

(wormwood), 13, 14 and 15 (rosemary) and 16 (control) respectively. 

 

 

 .Bزنی و رشد لوله تندش اس ور قارچ بر رشد پرگنه، درصد جوانه تیمارهاتاییر های واصل از دادهتجزیه واریانس  – 9جدول 

cinerea. 
Table 3. Analysis of variance of the data on the effect of treatments on mycelial growth, spore 

germination and germ tube elongation of B. cinerea. 

Mean square  

df 

 

Source 

Germ tube length 

(µ) 

Spore germination 

(%) 

Mycelial growth (cm)   

6907.378  5899.443  49.968 15 Treatment 

71.128 4.022 0.049 30 Error 

----- ----- ------ 47 Total 

18.74% 3.96% 4.68% ------- CV 

 6= معنی دار در سعح آماری% 

= Significantly different at 1% level  

 

  کشت در محی  B. cinereaزنی و رشد لوله تندش قارچ ، جوانهپرگنهرشد بر  تاییر تیمارهامقایسه میانگین  -0جدول 

 PDA. 
Table 4. Comparison of means of the effect of treatments on mycelia growth, spore germination and 

germ tube elongation of B. cinerea on PDA. 

Mean germ tube 

length (µ) 

Mean spore 

germination (%) 

Mean mycelial 

growth (cm) 

Treatment  

(ppm) 
134.33 a 100 a 9.00 a Control 
120.00 b 100 a 9.00 a Rosemary-200  
87.67 d 100 a 8.96 a Rosemary- 400  
98.67 c 97.00 a 8.90 a Wormwood -200  
53.33 f 90.00 b 8.90 a Wormwood- 400  
73.33 e 90.67 b 8.90 a Rosemary -600  
85.67 d 73.33 c 7.26 b Fennel- 200  
28.67 g 77.67 c 6.20 c Wormwood- 600  

15 16 
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26. 33 g  47.33 d 5.50 d Fennel- 400  
13.00 h 35.00 e 3.03 e Savory- 200  
0.00 i 0.00 f 0.00 f Savory- 400  
0.00 i 0.00 f 0.00 f Savory- 600  
0.00 i 0.00 f 0.00 f Fennel- 600  
0.00 i 0.00 f 0.00 f Wild marjoram- 200  
0.00 i 0.00 f 0.00 f Wild marjoram- 400  
0.00 i 0.00 f 0.00 f Wild marjoram- 600  

 دار می باشند.دارای اختالم معنی LSDبا آزمون  %6اعداد موجود در هر ستون با وروم متفاوت در سعح اوتمال 
Numbers in the same columns followed by different words are significantly different with LSD test (p=0.01) 

 

 بحث

تحقیقااات فااراوان نشااان داده اساات کااه تیمااول      

(Thymol( و کارواکرول )Carvacrol جزء مویرترین )

ها به کشی آنهستند که خاصیت قارچترکیبات گیاهی 

آن دسته از گیاهانی که واوی این ایبات رسیده است و 

در مقابل طیف ضد قارچی مناسبی مواد هستند خاصیت 

-زای گیاهی و آلوده کنناده های بیماریوسیعی از قارچ

 et alLee ,.)دهناد  از خود نشاان مای  های مواد غذایی 

., 2014; et al ., 2011; Shinal et2007; Numpaque 

Villanueva Bermejo et al., 2015; Gavaric et al., 

(. مکااانیزم عماال ایاان ترکیبااات بااه طااور کاماال   2015

-آنمشخص نگردیده است لکن اعتقاد بر این است که 

هااا قادرنااد در اعمااال ویاااتی دیااواره ساالولی قااارچ هااا 

اخااتالل ایجاااد کاارده و یااا باعااث از بااین رفااتن دیااواره 

  (.Isman and Machial, 2006) ها شوندسلولی آن

آویشان و مارزه کاه وااوی     هاای  اسانسدر این تحقی  

خصوصا اسانس آویشان  باشند میترکیبات  فوق الذکر 

خاصایت  باشاد  شیرازی که وااوی هار دو ترکیاب مای    

، پرگنااهبساایار مناساابی در کنتاارل رشااد   کشاای قااارچ

زنی اس ور و همچنین رشد لوله تندش اس ور قارچ جوانه

B. cinerea  در محی  کشتPDA  ،از خود نشان دادند

-پیپی 288) نسبت  اسانس آویشن شیرازی در کمترین

نتایج واصل  .در این موارد مویر بود %688به میزان   (ام

از تحقیقات صورت گرفته توسا  بسایاری از محققاان    

 برای مثال باشد،  می نتایج واصل از تحقی  واضرموید 

تااییر  جهت بررسی ی اسانس گیاه 26با که در تحقیقی 

صااورت  B. cinereaزناای اساا ورهای هااا باار جوانااهآن

( با نسابت  Thymus capitatus، اسانس آویشن )گرفت

زنای  از جواناه ( %688باه طاور کامال )    توانستدرصد 6

در واالی کاه اساانس    ، جلوگیری نمایاد آن اس ورهای 

و  %39تاا   66( باین  Syzygium aromaticumمیخاك ) 

( Prostanthera rotundifoliaنعناع اساترالیایی ) نوعی 

 ,.Antonov et al) داشاتند کنتارل  درصاد   65وادود  

  نجا که گروهی دیگر از محققاا از آن. همچنین (1997

 628و  98هااای غلظااتترتیااب بااهکااه گاازارش کردنااد 

به از ترکیبات تیمول و لینالول  یلیترمیکروگرم در میلی

از رشاد  یری قادر باه جلاوگ  به یك اندازه صورت بخار 

عاماال  B. cinereaزناای اساا ور قااارچ و جوانااهپرگنااه 

، نسابت  رقام انگاور بودناد    0 در پوسیدگی خاکساتری 

ایان  در لیناالول  تیماول باه   ترکیب  یبرابریك به چهار 

ترکیاب  کشای بهتار   نشاانگر خاصایت قاارچ   خود رابعه 

همچنااین در . (Shin et al, 2014) باشاادماایتیمااول 

مرزه، آویشن  هایاسانستاییر در ارتباط با تحقیقی که 

 .B کلناای رشااد باار  غلظاات در سااه شاایرازی و زنیااان 

cinerea  مورد عامل پوسیدگی خاکستری توت فرنگی

 بررسی قرار گرفت ایان نتیجاه واصال گردیاد غلظات     

در قابال قباولی   باه میازان   هر سه اسانس  یامپیپی 288

   . (Etemadi et al., 2012) این رابعه مویر بودند

نشان دهنده ما  اتسوی دیگر نتایج واصل از تحقیق از

های رزماری و کم ایر بودن و یا بی ایر بودن اسانس
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و همچنین جوانه زنی کلنی درمنه در جلوگیری از رشد 

اس ور عامل پوسیدگی انگور بود. این نتایج نیز با یافته 

یکی از این در معابقت دارد زیرا برخی از محققان های 

از  یگیاههای عصارهکه تعدادی از انیتحقیقات، زم

غلظت و رزماری را در  ، درمنهجمله مرزه ، نعناع، سیر

عامل  B. cinereaدر کنترل  %28و  68، 5های 

مورد آزمایش قرار گرفتند این سیاه انگور پوسیدگی 

مرزه، سیر و نعناع  هایکه عصارهنتیجه واصل گردید 

تا  08بین توانستند درصد  28و  68های در غلظت

در والی جلوگیری نمایند رشد این قارچ از درصد 688

 28در غلظت درمنه و رزماری وتی  هایعصارهکه 

را بازدارندگی این قارچ قابلیت گونه هیچنیز درصد 

در ایران همچنین . ( (Sesan et al., 2015نداشتند

اسانس جوانه که محققان ادعا نمودند گروهی از 

 B. cinereaبخار برای کنترل قارچ به صورت میخك 

-و هیچ هداشتحیت در سردخانه بر اسانس رزماری ارج

کند نمیایجاد  های انگوروبهدر سوزی گونه گیاه

(Vesaltalab et al., 2012 .)از منابع  تنها در یك مورد

 هایاسانسکه گزارش گردیده است یافت شده، 

به   B. cinereaقارچ در کنترل رشد رزماری و آویشن 

  Mermer-Dogu andاند )یك اندازه مویر بوده

Zobar, 2014 ،) های ما معابقت یافتهکه این نتیجه با

 ندارد.

اسانس  5این تحقی  از میان بر اساس نتایج واصل از 

های آویشن شیرازی و مرزه مورد آزمایش، اسانس

 .Bدر کنترل قارچ  قابل قبولیضد قارچی خاصیت 

cinerea در وال واضر برای . از خود نشان دادند

که قادر کنترل بیماری پوسیدگی خاکستری انگور 

گراد است وتی در دمای نزدیك به صفر درجه سانتی

 زیادبسیار ها از مقادیر در سردخانهنیز رشد نماید 

شود که عالوه بر میگوگرد به صورت دود استفاده 

کننده نیز خالی از مضرات زیست محیعی برای مصرم

براساس نتایج واصل از با توجه به اینکه خعر نیست. 

های آویشن شیرازی و مرزه خاصیت این تحقی  اسانس

علیه این قارچ از خود نشان مناسبی کنترل کنندگی 

های مناسب توان با تهیه فرموالسیونمیاین بنابردادند، 

برای خعر ها به عنوان جایگزینی بیها، از آنآن

گوگرد درکاهش ضایعات ناشی از این بیماری در 

تر در ها و همچنین تولید محصوالت سالمسردخانه

 خصوص انگور استفاده نمود.
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Abstract 

During the last several decades the efficacy of plant extracts and essential oils in controlling plant 

diseases specially those of leaf spots and fruit rots have raised the interest of many researchers 

worldwide. Several findings have approved the antifungal potential of plant products containing 

Thymol and Carvacrol compounds against a wide range of plant fungal diseases including grape gray 

rot. Botrytis cinerea, the causal agent of grape gray rot has a wide host range and can cause severe 

loss in the field and during storage. In this study the antifungal efficacy of five essential oils, ie: Wild 

marjoram, Savory, Fennel, Wormwood and Rosemary were evaluated at three concentrations 200, 400 

and 600 ppm  on mycelia growth, spore germination and germ tube elongation of B. cinerea under 

laboratory conditions. Results indicate that Wild marjoram, Savory and Fennel at 200, 400 and 600 

ppm could completely (100%) inhibit the mycelia growth as well as spore germination of this fungus 

respectively, while Wormwood and Rosemary had either very little or no effect on this fungus . 

Results also approve that Wild marjoram and Savory essential oils which contain Thymol and 

Carvacrol compounds, specially the first one containing both the compounds showed the highest 

antifungal activity against B. cinerea.  

Keywords: Antifungal potential, essential oils, grape, gray rot. 
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