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 چکیده

 مواد از بودن غنی و پایین نسبی pH زیاد، رطوبت داشتن دلیل به باغی محصوالت دیگر همانند انگور

 این در. دارد قرار انبارداری و برداشت مراحل در قارچی بیمارگرهای انواع حملة معرض در غذایی،

 شد شهر مشگین منطقة در انگور برداشت از پس زای بیماری های قارچ جداسازی به اقدام در آغاز تحقیق،

. شدند شناسایی های غالب گونه عنوانبه Cladosporium cladosporioides و Botrytis cinerea های قارچ و

Aspergillus tubingensis برای زا( روی انگور و كشمشزا )توكسین عامل پوسیدگی و زهرابه عنوان به نیز 

تأثیر دو گونة  ها، آن زیستی )بیولوژیک( كنترل امکان ارزیابی منظور به سپس. شد انتخاب بررسی این

Trichoderma harzianum T447  وT. hamatum T622 نعناع  ی،پونة كوه دارویی هگیا چهار و اسانس

نشان داد كه هر دو گونة قارچ  نتایج. شد ارزیابی آزمایشگاهی شرایط در بومادران و رازیانه خوراكی،

ها بیشترین هستند، تركیبات فرّار این قارچ بیمارگر های قارچ از تر موفق ای تغذیه رقابت آنتاگونیست در

برون  ترشحات درصد 11 نشان دادند. غلظت C. cladosporioidesتأثیر بازدارندگی را در تعامل با  

داد.  نشان بیمارگر های قارچ علیه درصد 58بیش از  نیز بازدارندگی T. harzianum T447جدایة  ای یاخته 

 رشد از بازدارندگی میزان در آن مختلف های غلظت و اسانس نوع قارچی، همچنین معلوم شد كه بین گونة

عنوان دارد. پونة كوهی و رازیانه به ترتیب به وجود( ≥11/1P) داری معنی فاوتت ها قارچ میسلیومی

برده نیز نشان داد كه به  چهار اسانس نام GC-MSتجزیة  شناخته شدند.  ها اسانس ترین مؤثرترین و ضعیف

 آنتول اجزایال و ترنس-2-اكتادین-6)ای( 1-متیلمنتون، دیپریتون اكسید، الپیپریتون و سیسپی ترتیب

برده، تحقیقات  های كنترل زیستی نامها و قارچها هستند. با توجه به بازدارندگی مناسب اسانس اصلی آن

 شود. های پس از برداشت انگور توصیه میها برای كنترل بیماری كارگیری آنتکمیلی در زمینة به

 

 ..Trichoderma sppیستی، های پس از برداشت، كنترل ز اسانس، انگور، بیماری :واژگانکلید

 

 مقدمه

 آسیب و زیان، ها یسبزها و  ضایعات پس از برداشت میوه

د، نکن به تولیدکنندگان وارد می یتوجه یانشا

 های یسبزها و  درصد میوه 35-34حدود  که یطور به

یندهای آبیمارگرها در طی فر یلةوس به، شده برداشت

 Zhuینند )ب و انبارداری آسیب می ونقل حملبرداشت، 

2006, Singh and Sharam 2007 آسیب و (. میزان این

انبارهای  نبود به دلیل توسعه درحالدر کشورهای  زیان
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 استمناسب بسیار بیشتر  ونقل حمل امانةمناسب و س

(Sharma et al. 2009 .) دیگر همانند انگورمیوۀ 

 و پایین pH ،باال رطوبت داشتن دلیل به باغی محصوالت

 انواع ةحمل معرض در غذایی مواد از بودن غنی

 قرار انبارداری و برداشت مراحل در قارچی بیمارگرهای

 Botrytis cinerea ،Aspergillusهایی مانند  قارچ. دارد

section Nigri ،Rhizopus stolonifer و Cladosporium 

spp. پس عمر طول محدودکنندۀ های عامل ترین مهم از 

 Zahavi et) هستند کیفیت آن انگور و کاهش برداشت از

al. 2000).  قارچB. cinerea بیماری پوسیدگی  عامل

خاکستری انگور و بسیاری از محصوالت باغی دیگر، 

مناطق  بیشترترین بیمارگر عامل پوسیدگی در  شایع

 ی،و رطوبت ییکه در شرایط مناسب دما است جهان

 Bulit andکند ) توجهی وارد می قابل آسیب و زیان

Dubos 1988 و به دلیل توانایی رشد در دماهای پایین )

)نزدیک صفر یا انجماد(، مشکل جدی و اساسی در 

 Droby and Lichter) آید می به شمارها  سردخانه

به  Nigri بخشمتعلق به  Aspergillusهای   (. گونه2004

عنوان عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور گزارش 

 ،A. nigerتوان به  می های مهم اند که از گونه شده
A. carbonarius  وA. tubingensis ( اشاره کردLogrieco 

et al. 2003, Varga et al. 2004باعثها گونه (. این 

 نامطبوع بوی انتشار موجب و هشد انگور هایحبه تخریب

های ی گونهها برخی جدایه همچنین شود.می ها آن از

انگور و  ۀروی میو Aبه دلیل تولید اکراتوکسین  یادشده

 .Chiotta et al) دارندهای آن اهمیت خاصی  فرآورده

 ةگون دو از ناشی کالدوسپوریومی (. پوسیدگی2009

Cladosporium cladosporioides وC. Herbarum  نیز

از جمله  مناطق در برخی انگور های بیماری ترین از شایع

 اگر ژهوی به ،آید می به شمارای  مناطق با اقلیم مدیترانه

 و عملکرد کاهش که باعث بیفتد یرتأخ به انگور برداشت

(. Briceño and Latorre 2008شود ) می انگور کیفیت

کنترل  منظور بههای شیمیایی مختلفی  کش قارچ

، اما اند شده استفادههای پس از برداشت معرفی و  بیماری

بر سالمت  ها آنمنفی  یرتأث ۀها دربار افزایش نگرانی

 مقاوم نژادهای محیطی و ظهور زیست های آلودگیانسان، 

ساخته  رو روبهبا محدودیت را  ها آناستفاده از  بیمارگرها،

 مناسب های جایگزین و توجه همگان را به سمت یافتن

 Bouchra etمعطوف کرده است ) شیمیایی سموم برای

al. 2003, Droby et al. 2009) . نتایج تحقیقات متعدد

 فعال ترکیبات از عظیمی منبع ،گیاهاندهد که  نشان می

 به ها آن یقارچضد خاصیت که هستند بیوشیمیایی

 خاصیت(. Bakkali et al. 2008است ) رسیده اثبات

ی گیاهان دارویی متعددی مانند پونه، آویشن، قارچضد

گلی، رزماری، ریحان، مرزه، نعناع، اکالیپتوس، مریم

رش شده است رازیانه و میخک در تحقیقات متعددی گزا

ی کش قارچکه توانایی بازدارندگی از رشد و حتی خاصیت 

 Botrytisزای مختلف مانند  های بیماری علیه قارچ

cinerea ،Fusarium spp. ،Aspergillus spp. ،

Alternaria alternata ،Rhizoctonia solani ،

Phytophthora infestans ،Sclerotinia sclerotiorum ،

Penicillium digitatum  وRhizopus stolonifer  از خود

 .Daferera et al. 2003, Özcan et al) دادند نشان

2006, Rasooli et al. 2006, Soylu et al. 2007,. 

Bluma and Etcheverry 2008, Farzaneh et al. 

گیاهی  Mentha longifolia(. پونة کوهی با نام علمی 2015

کشی  ه خواص حشرهک استمعطر از خانوادۀ نعناییان 

(Khani and Asghari 2012،) اکسندگی ضد

 Gulluce etی )قارچضد یایی وباکترضد اکسیدانی(، )آنتی

al. 2007 آن به اثبات رسیده است. نعناع خوراکی با نام )

 پرکاربردترین و ترین مهم از یکی M. spicata علمی

 انگلیضد که خواصاست  نعناع در طب سنتی های گونه

(Govindarajan et al. 2012)، اکسندگیضد (Kanatt et 

al. 2007 )ضد و( میکروبیDhifi et al. 2013دارد. رازیانه ) 

 دارویی گیاهان از یکی Foeniculum vulgare علمی نام با

 این اسانس و است Apiaceae خانوادۀ از گسترده پراکنش با

 اکسندگیضد گیاه خواص بیولوژیکی متعدد مانند خاصیت

(Ruberto et al. 2000)، دیابتیضد (El-Soud et al. 

 Özcan etمیکروبی )ضد و( Lee 2004) کشی حشره ،(2011

al. 2006) بومادران جنس. دارد (Achillea )مهم از یکی

است ( Asteraceae) مرکبان تیرۀ به متعلق هایجنس ترین

( Baris et al. 2006) اکسندگیضد و میکروبیضد و فعالیت

میکروبی ضد خاصیتشده است.  اثبات و رسیبر گیاه این

های گیاهی به ترکیب شیمیایی مادۀ مؤثرۀ آن  اسانس

های گیاهی  میکروبی اسانسضد بستگی دارد، ترکیبات

 اغلبها هستند که ماهیت فنولی دارند و  ترپن طور عموم به



 3 ... بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دوداوری و اعزازی:  

کنند،  ها آسیب وارد می ای قارچ به دیواره و غشای یاخته

های هدف دیگری هم در یاخته  البته ممکن است مکان

 (. Tabassum and Vidyasagar 2013قارچی داشته باشند )

ویژه  راهکار دیگر برای مبارزه با بیمارگرهای گیاهی، به

ریز جانداران  بیمارگرهای پس از برداشت، استفاده از

 های های( آنتاگونیست از جمله قارچ )میکروارگانیسم

 و مؤثر جایگزین کی تواند می که است آنتاگونیست

 (.Monte 2001) باشد شیمیایی مبارزۀ برای امیدبخش

 و مشهورترین Trichoderma های متعلق به جنس گونه

 زیستی کنترل ینةدرزم قارچی جنس مؤثرترین

 های )استرین( از سویه بعضی که است گیاهی بیمارگرهای

استفاده  جهان سراسر در و رسیده تجاری مرحلة به آن

قابلیت )پتانسیل(  (.Harman et al. 2004) شود می

های تریکودرما در کنترل زیستی  ی گونهآنتاگونیست

روی  Alternaria alternataهای بیمارگر انباری مانند  قارچ

 Penicillium (،Batta 2001میوۀ انجیر و خرمالو )

expansum ( میوۀ سیبBatta 2004،) P. digitatum 

میوۀ  B. cinerea(، Borras and Aguilar 1990مرکبات )

 Freeman et al. 2004, Naeimi and Zareفرنگی ) توت

2014 ،)Monilinia fructigena داران ) در هستهHong et 

al. 1998.و موارد پرشمار دیگر گزارش و اثبات شده است ) 

در این پژوهش، با عنایت به اهمیت انگور و کشمش از 

های کمّی و کیفی ننظر صادرات برای کشور و آسیب و زیا

 های قارچی ناشی ازویژه آلودگی به زهرابهها بهاین قارچ
A. tubenginsis تأثیر اسانس گیاهان دارویی پونة کوهی ،

(M. longifolia( نعناع خوراکی ،)M. spicata رازیانه ،) 

(F. vulgare( بومادران ،)Achillea sp. و دو گونه )

 T. hamatumو T. harzianum T447تریکودرما شامل 

T622 های در کنترل زیستی قارچ B. cinerea، 
A. tubingensis و C. cladosporioides ترین  که مهم

زای پس از برداشت انگور در منطقة  های بیماری قارچ

شهر استان اردبیل به عنوان یکی از مناطق مهم  مشگین

 آیند، بررسی شد. غرب کشور به شمار می ی شمالانگور کار

 

 هاواد و روشم
 بیمارگر ةجداسازی و تهی

 انگور های میوه رسیدن با زمان هم 33 تابستان اواخر در

 به مشکوک انگور های شهر، میوه مشگین ةمنطق در

 شناسی آزمایشگاه بیماری به و آوریگرد قارچی آلودگی

جداسازی  منظور به. شد منتقل اردبیلی محقق دانشگاه

 بافت از سترون سوزن از هبا استفاد بیمارگر، های گونه

را  میوه بافت مقداری از همراه به قارچی اندام ،آلوده

. شد منتقل PDA کشت به محیط و برداشته

 پس از و انجام شد کردن اسپورتک روش به سازی خالص

 ،)انکوباتور( اتاقک رشد درون مناسب شرایط در نگهداری

 Beever and هایکلیداستفاده از  با ها گونه شناسایی

Weeds (2004)  وBensch et al. (2012)   به ترتیب(

ای از جدایه .شد انجام( Cladosporiumو  Botrytisبرای 

نیز که از انگورهای آلودۀ  A. tubingensis قارچ

ی جداسازی شده بود )اهدایی از شرق یجانآذربا

 منظور این برایشناسی دانشگاه تبریز(، کلکسیون قارچ

 شد. انتخاب

 

 زیستی های کنترل قارچ ةتهی

 .T آنتاگونیستهای استاندارد قارچ ةیدو جدا

harzianum  با کد استاندارد(T447 )  وT. hamatum  با(

قات یتحق ةسسؤاز م شده یهته( T612کد استاندارد 

 استفادهی زیست آزمون کنترل یبرا پزشکی کشور یاهگ

 ند.شد

 

 اسانس استخراج و گیاهی مواد ةتهی

 پونة کوهی  شامل یبررس مورد گیاهی مواد

(M. longifolia( نعناع خوراکی ،)M. spicata و بومادران )

(Achillea sp.از ) در استان  شانطبیعی های رویشگاه

 عطاری ( ازF. vulgareرازیانه ) اردبیل گردآوری و بذر

 دمای در شده یآور گرد گیاهان .شدنداستفاده  و خریداری

 و ها گونه هویت تأیید از پس و شد خشک سایه و اتاق

. شدند خرد آسیاب با هانمونه از یک هر زائد، مواد حذف

 کمک به و آب با تقطیر روش به گیاهی های نمونه اسانس

 اسانس. شد استخراج ساعت سه مدت به کلونجر دستگاه

 در و آبگیری خشک سدیم سولفات وسیلة بهآمده  دست به

 تجزیه زمان تا چالیخ درون ºC0 دمای در تیره هایشیشه

 شد. نگهداری زیستی های آزمون و

 

 اسانس شیمیایی اتترکیب شناسایی و تجزیه

 ،گیاهی های اسانس دهندۀ یلتشک اجزای شناسایی برای



 1335بهار و تابستان ، 1، شمارۀ 5های گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیک آفات و بیماری 0

 

 مدل گازی (کروماتوگرافینگاری ) فام دستگاه از

Agilent-7890A ستون به مجهز HP-5MS 34 طول به 

 ساکن فاز ةیال ضخامت و مترمیلی 35/4 قطر و متر

 خلوص درصد) هلیوم حامل گاز میکرومتر، 35/4

 دقیقه، بر لیتر میلی 1 جریان سرعت با( درصد 333/33

 Agilent-MSD5975C مدل جرمی سنج طیف به متصل

 و تنظیم ºC354 روی تزریق ةمحفظ دمای. شد استفاده

 ستون دمای. شد تزریق میکرولیتر 1 میزان به هااسانس

 افزایش ºC 184تا و نگهداری ºC 54در دقیقه سه برای

. شد نگهداری ºC 184در دقیقه دو برای سپس و یافت

از  استفاده با ها اسانس دهندۀ یلتشک مواد شناسایی

 بررسی بازداری، زمان مانند مختلف )پارامتر(های فراسنجه

 های ترکیب با ها طیف این مقایسة و جرمی هایطیف

-GC دستگاه رایانة کتابخانة در موجود اطالعات و استاندارد

MS صورت ( گرفتFarzaneh et al. 2015). 

 

 های گیاهی اسانس یقارچضد سنجش تأثیر

 ةگون سه روی شده استخراج های اسانس یقارچضد تأثیر

 بررسی کشت محیط با اسانس اختالط روش به قارچ

 محلول در موردنظر های اسانس از منظور این به شد.

. شد تهیه (امولسیوننامیزه ) ،(درصد 45/4) 84 توئین

 تیمار عنوان به( درصد 45/4) 84توئین محلول همچنین

های  مقادیر مناسبی از اسانس .شد هگرفت نظر در شاهد

 و 044 ،344 ،154 ،55 های غلظتیادشده برای تهیة 

 به کشت محیط لیتر در اسانس میکرولیتر 1444

سترون با دمای PDA کشت  محیط حاوی های فالسک

ºC05-03 به یکنواخت نامیزۀ تا شد زده هم به و اضافه 

های  در تشتککشت آید. پس از توزیع محیط  وجود

 در متر میلی 5 قطر به قارچی  پتری و انعقاد آن، دیسک

 داده قرار کشت محیط حاوی پتری های تشتک وسط

 با اتاقک رشد در شده زنی مایه پتری های تشتک. شد

 ساعت، 30 گذشت از پس. ندشد داده قرار ºC 35 دمای

 که هنگامی تا و روزانه طور به قارچ هر ةهال رویشی رشد

 قارچ توسط شاهد پتری های تشتک کشت محیط سطح

 این انجام در. شد گیری اندازه شود، اشغال طورکامل به

. شد هگرفت نظر در تکرار سه تیمار هر برای آزمایش

 با ها اسانس مختلف های غلظت بازدارندگی درصد

 :فرمول زیر محاسبه شد از گیری بهره

Abbott: IP = C-T/C × 100 

IP= (Inhibitory percentage) بازدارندگی درصد 

C=Check شاهد تیمار در قارچ ةهال قطر میانگین 

T=Treatment تیمار در قارچ ةهال قطر میانگین 

  (موردنظر

 (MIC)کامل بازدارندگی غلظت کمترینهمچنین 

 .شد محاسبه ها قارچ رشد از لوگیریج در ها اسانس

 اسانس، بودنیستاقارچ ا یا کش قارچ تعیین منظور به

 ها آن در قارچی رشد که تیمارهایی قارچی دیسک

 و شد واکشت PDA کشت محیط روی ،شدن مشاهده

 یک از پس کشت محیط روی قارچ رشد عدم یا رشد

 .شد بررسی هفته

 

 T. hamatum و T. harzianum T447 قابلیت بررسی

T622 گیاهی زای بیماری های قارچ با رقابت در  

 ۀتاز کشت از متر میلی 5 قطر به یمیسلیوم های دیسک

 بیمارگر های قارچ و Trichoderma ةگون دو های جدایه

 حاوی پتری تشتک ةحاشی از سانتیمتر 5/1 بافاصلة

 شدند، داده قرار همدیگر برابر در PDA کشت محیط

 ºC 35 دمای با اتاقک رشد در ریپت های تشتک سپس

 قارچ پرگنة جای به شاهد تیمار در. شدند نگهداری

 سترون کشت محیط یمیسلیوم دیسک از آنتاگونیست

 به که قارچی هایپرگنه شعاع گیریاندازه. شد استفاده

 ةپرگن که هنگامی تا بودند، رشد حال در یکدیگر سمت

 اجرا رسد،ب پتری تشتک ةلب نزدیک به شاهد تیمارهای

 برای آزمایش این(.  Dennis and Webster 1971a) شد

 تکرار سه در آنتاگونیست قارچنیز  و بیمارگر قارچ هر

 .شد انجام

 

 یدشدهتولهای  و پادزی غیرفرّار مواد تأثیر بررسی

  بیمارگر های قارچ رشد بر آنتاگونیست های قارچ وسیلة به

تریکودرما  ۀزو وبستر از کشت هفت رو دنیس روش برابر

به کمک  ای یاخته برون  ۀ، عصارPDBدر محیط مایع 

دقیقه به مدت ده  در دور 5444دور سانتریفیوژ کردن با

میکرومتری  3/4 پاالیشگر زیستیدقیقه و عبور دادن از 

برون  ۀاز عصار درصد 14 غلظت تهیه شد. سپس

های  تهیه و قارچ PDAدر محیط کشت  ای یاخته 

 آب از شاهد تیمار شت داده شدند. دربیمارگر در آن ک

. شد استفاده ای یاخته برون  عصارۀ یجا  به سترون مقطر
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 درصد و نگهداری  ºC 35 دمای شده در زنی های مایه تشتک

 عنوان به شاهد، به نسبت بیمارگر پرگنة رشد کاهش

 مایع های وساز سوخت میکروبیضد اثر ارزیابی برای معیاری

 Dennis)شد استفاده  آنتاگونیست های قارچ ای یاخته برون

and Webster 1971c). 

 

 روی آنتاگونیست های قارچ فرّار ترکیبات تأثیر بررسی

 بیمارگر های قارچ رشد

 شده زنی مایه  PDAکشت محیط حاوی پتری های تشتک

 و المینار هود درون( جداگانه) بیمارگر و تریکودرما قارچ با

 دو بین شکاف و شده داده قرار هم روی روبه شعله کنار

 جلوگیری منظور به پارافیلم نوار از استفاده با پتری تشتک

 آنتاگونیست قارچ وسیلة به یدشدهتول فرّار مواد خروج از

 دمای بااتاقک رشد  به پتری های تشتک سپس. شد مسدود

ºC35 منظمطور  به بیمارگر قارچ پرگنة قطر و منتقل 

 فرمول از استفاده با ندگیبازدار درصد و شد گیری اندازه

 .(Dennis and Webster 1971b) شد محاسبه آبوت

 .شد انجام  تکرار سه باال در آزمایش

 

 آماری وتحلیل یهتجز

ها  آماری پس از بررسی عادی )نرمال( بودن داده تجزیة

. شد انجام SPSS (V16) آماری افزار نرم از استفاده با

 سطح در توکی مونآز از استفاده با ها داده میانگین

 رسم Excell افزار نرم با نمودارها و مقایسهدرصد 5

 .شدند

 

 نتایج 
 های بیمارگر شناسایی قارچ

شهر های انگور مشگینمیوه کنندۀ آلودهدو قارچ متداول 

استفاده از شناختی و با های ریختبا بررسی ویژگی

 Bensch etو   Beever and Weeds (2004)کلیدهای 

al. )(2012های ، به ترتیب گونه)(1794Perscinerea  .B 

 GA de Vries C. cladosporioides (.Fresen) و

 Aspergillusقارچی ةشناسایی شدند. یک جدایه از گون

tubingensis شده از انگورهای آلوده نیز که با  جداسازی

tubulinβ–یابی ژن شناختی و توالیریخت هایروش

 این برای(، Khodaie et al. 2014شناسایی شده بود )

 شد. انتخاب منظور

 های بیمارگر های گیاهی بر رشد قارچ اسانس تأثیر

 هایاسانسازدارندگی ب تأثیر از آمده دست به نتایج

 از بازدارندگی میزان نظر از که داد نشان مورداستفاده

 مختلف های غلظت و قارچی ةگون اسانس، نوع نبی رشد،

دارد  وجود( ≥41/4P) داری معنی تفاوت ها اسانس

 ترین س حسا عنوانبه B. cinerea مجموع، در. (1)جدول

 1444که غلظت طوری شد، به شناخته قارچی ةگون

اسانس  یاستثنا بهها  اسانس ةمیکرولیتر بر لیتر هم

شد آن شدند و حتی در ر بازدارندۀ طورکامل بهرازیانه 

نیز  پونة کوهیاسانس  ،میکرولیتر بر لیتر 044 غلظت

 موردهای  (. اسانس3)جدول  نشان دادی همسان ةنتیج

داشتند،  A. tubingensisکمترین اثر را بر  ،استفاده

بازدارندگی کامل حتی در باالترین غلظت  که یطور به

اهش ها مشاهده نشد و حتی درصد ک کدام از اسانسهیچ

درصد(، بومادران 30رشد توسط سه اسانس نعناع خوراکی )

درصد ثبت  54( کمتر از 55/35درصد( و رازیانه )درصد30)

 به نعناع و کوهی پونة (. همچنین اسانس3شد )جدول 

 فعالیت و بوده ها اسانس مؤثرترین عنوان به ترتیب

رازیانه به  اسانس. دادند نشان خود از باالیی یقارچضد

ترین اسانس از نظر بازدارندگی از رشد  ضعیفعنوان 

 در حتی که یطور بهشناخته شد،  مورد بررسیهای  قارچ

 های قارچ کامل مهار به قادرمورداستفاده  غلظت بیشینه

 ارزیابی، این در (.3نبود )جدول مورد بررسی زای بیماری

اسانس  غلظت افزایش بین داری معنی مثبت همبستگی

 بازدارندگی میزان افزایش و انس(از نوع اس نظر صرف)

که بیشترین مقدار بازدارندگی در  یطور بهشد،  مشاهده

 رخ داد. مورداستفادهباالترین غلظت 

 در قارچی های دیسک واکشت از آمده دست به نتایج

 بود، نشده مشاهده ها آن در قارچی رشد که تیمارهایی

 غلظت ایستابودنقارچ  یا کش قارچ بررسی منظور به

 044 غلظت در کوهی ةپون که اسانس داد نشان سانسا

 1444و در غلظت  B. cinereaعلیه لیتر بر میکرولیتر

قارچ  خاصیت ،قارچ سه هرعلیه  لیتر بر میکرولیتر

 فعالیتهمچنین . (3داد )جدول  نشان خود از یستاییا

 خوراکی نعناع اسانس غلظت باالترین در یستاییقارچ ا

 باالترین و C.  cladosporioides و B. cinerea علیه

  مشاهده B. cinerea علیه بومادران اسانس غلظت

 شد.
 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pers.
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 مورد بررسی یها بر قارچ یاهیگ یها کنترل زیستی اسانس یتقابل یاز بررس ناشی یها داده یانسوار یةتجز. 1 جدول

Table 1. Analysis of variance of data resulted from assessment of biocontrol abilities of essential oils on tested fungi 
 source Df Mean square 

treatment    

 fungi 2 5258.028** 
 essential oil 3 7469.517** 
 concentration 4 28775.901** 
 essential oil  ×  fungi 6 1345.878** 

 concentration  ×  fungi 8 1317.577** 

 essential oil  ×  concentration 12 2090.547** 

 essential oil× concentration × fungi 24 476.016** 
Error  120 9.169 

 **.Significant in 1% level :              .      درصد 1دار در سطح احتمال  **: معنی

 

های پونة کوهی، نعناع خوراکی، بومادران و رازیانه در جلوگیری  های مختلف اسانس . درصد بازدارندگی ناشی از کاربرد غلظت3 جدول

 PDAشگاهی به روش اختالط با محیط کشت از رشد سه قارچ عامل پوسیدگی میوۀ انگور در شرایط آزمای
Table 2. The inhibition percent resulted from the application of different concentration of mentha, spearmint, fennel and 

yarrow essential oils against grapefruit rot fungi in vitro tested by mixing with PDA  

Essential oil essential oil 

concentration 
Inhibition percent of         

 B. cinerea 

Inhibition percent of A. 

tubingensis 

Inhibition percent of C.  

cladosporioides 
M. longifolia 75 0 0 0 

150 0 0 0 
300   26.33 a 8.23 b 0 c 
600 100* a 65.33 b 42.33 c 
1000 100* a 99.33 a 100* a 

M. spicata 75 0 b 0 b 10 a 
150 0 b   0 b 13.77 a 
300 8 b 0 b 27.11 a 

600 88.44 a 12 c 54.22 b 
1000 100* a 36 b 100* a 

Achillea sp. 75 0 0 0 
150 0 0 0 
300 29.44 a 0 b 0 b 
600 41.88 a 9.77 b 15.66 b 
1000 100* a 24 c 37.22 b 

Foeniculum vulgare 75 0 0 0 
150 0 0 0 
300 2.58 a 0 b 0 b 
600 6.77 b 0 c 9.81 a 
1000 51.11  a 25.55 b 14.35 c 

 .است p≤45/4 در تیمارها دار بین حروف ناهمسان در هر ردیف بیانگر اختالف معنی

 یستاییقارچ ا*: فعالیت 
Values followed by the different letter within the same line have not significant differences in P > 0.05. 

*: Fungistatic action 

 

 ها اجزای شیمیایی اسانس

در این  مورداستفادهگیاهان   اسانس ترکیبات شناسایی

 سنجطیف به متصل گازی نگاری فام دستگاه با پژوهش

 piperitone oxideکه ترکیبات  دهد می نشان جرمی

درصدCis piperitone oxide (83/15  )درصد(،  53/31)

 شده شناسایی اصلی اجزای ،(درصد0/ 15) Pulegoneو 

 (. ترکیب 3)جدول  هستند پونة کوهی اسانس در

L-Menthone (43/51 قسمت عمد )اسانس  ۀدرصد

  (. ترکیب0دهد )جدول نعناع را تشکیل می

2,7-dimethyl-4(E), 6-octadien-2-ol (04/35 )درصد 

 ترکیباتی همچنین. است بومادران اسانس شاخص ۀماد

 Borneol (33/5 درصد( و 5/3) Cineole-1,8 مانند

(. 5)جدول هستند یادشدهاز اجزای اصلی اسانس  (درصد

  شاملنیز  رازیانه اسانس در اصلی ترکیبات

trans-Anethole (88/08 درصد )و L-Fenchone 

 (.0جدول ) است( درصد 35/13)
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 (M. longifolia) کوهی پونة اسانس در شده شناسایی های عمدۀ ترکیب درصد و . نوع3 جدول
Table 3. Type and percent of main components identified in the essential oil of mentha (M. longifolia) 

Compound Retention time (min) %  
α-Pinene 6.010 6.010 

Camphene 6.396 0.59 
β-Pinene 7.126 1.34 

β-Myrcene 7.595 0.99 
1,8-Cineole 8.687 4.40 

Linalool 10.746 2.14 

Camphor 12.022 0.97 
Menthone 12.367 12.70 

L-Menthone 12.681 6.45 

Isomenthol 12.925 2.03 
Pulegone 14.860 15.40 

Cis piperitone oxide 15.328 17.89 

Piperitenone oxide 18.373 21.59 
trans- Caryophyllene 19.667 3.01 

Germacrene-D 21.181 0.82 

Caryophyllene oxide 23.602 2.05 

 
 (M. spicata) نعناع خوراکی اسانس در شده شناسایی های عمدۀ ترکیب درصد و . نوع0جدول 

Table 4. Type and percent of main components identified in the essential oil of spearmint (M. spicata) 
Compound Retention time (min) % 

α-Pinene 6.093 1.11 
β-Pinene 7.286 3.15 
beta.-Myrcene 7.636 0.97 
l-Phellandrene 8.058 2.01 
1,8-Cineole 8.977 9.90 
trans-Sabinene 9.838 0.95 
L-Menthone 13.263 51.09 
α-Terpineol 13.761 0.91 
Pulegone 15.085 3.48 
β-Bourbonene 18.830 0.44 
Isocaryophillene 19.388 0.45 
trans-β-Caryophyllene 19.934 7.36 
α-Humulene 20.617 1.87 
Germacrene-D 21.430 5.15 
bicyclogermacrene 21.721 1.31 
Germacrene D-4-OL 23.513 0.25 
Caryophyllene oxide 23.703 0.45 
Phytol 34.392 0.65 

 
 (.Achillea spبومادران ) اسانس در شده شناسایی های عمدۀ ترکیب درصد و . نوع5 جدول

Table 5. Type and percent of main components identified in the essential oil of yarrow (Achillea sp.) 
Compound Retention time (min) %  

Santolina triene 5.333 4.48 
α-Pinene 6.016 1.55 

Camphene  6.402 1.25 

β-Pinene 7.138 0.61 
Trans-Epoxy-Ocimene 7.749 1.69 

1,8-Cineole 8.722 9.50 

2,7-dimethyl-4(E),6-octadien-

2-ol  

8.984 35.40 

Linalool  10.242 0.32 

α-Campholene aldehyde 10.705 0.65 
Camphor 11.963 1.76 

L-Menthone 12.295 0.56 

Pinocarvone 12.551 0.60 
Borneol  12.699 5.99 

Camphene 14.765 4.17 

Piperitone oxide 15.216 0.83 
Piperitenone oxide 18.201 1.07 

trans-Caryophyllene 19.620 0.48 

Germacrene D 21.175 0.89 
Caryophyllene oxide 24.190 0.74 

Cadina-1,4-diene 24.777 2.15 

β-Eudesmol 25.151 0.70 

 



 1335بهار و تابستان ، 1، شمارۀ 5های گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیک آفات و بیماری 8

 

 (F. vulgare) یانهشده در اسانس راز ییشناساعمدۀ  های یبنوع و درصد ترک. 0جدول 

Table 6. Type and percent of main components identified in the essential oil of fennel (F. vulgare) 
Compound Retention time (min) %  

α-Pinene 5.963 0.69 

Sabinene 7.023 0.3 
β-Myrcene 7.489 0.31 

Limonene 8.589 5.09 

L-Fenchone 10.348 12.27 
Camphor 11.927 0.41 

E-Citral 15.672 0.44 

trans-Anethole 16.209 68.88 
β-Bourbonene 18.667 0.22 

trans-Caryophyllene 19.54 0.25 

Caryophyllene oxide 23.512 0.33 

 

 زای بیماری های قارچ روی آنتاگونیست های قارچ ثیرتأ

 متقابل کشت روش در گیاهی

 بازدارندگی از رشد میانگین مقایسة از آمده دست به نتایج

 قارچ جدایة انگور توسط دو زای بیماری سه قارچ

 که داد نشان توکی آزمون از استفاده با آنتاگونیست

 .T دایةج بین تعامل در بازدارندگی درصد بیشترین

hamatum T612 زای بیماری قارچ و C. cladosporioides 

 محاسبه درصد 11/81 آن میانگین که شود می مشاهده

 

 نیز بیشترین T. harzianum T447 ةجدای. شد

 میانگین با C. cladosporioides قارچ علیه را بازدارندگی

 داد. البته درصد بازدارندگی از رشد نشان درصد 88/08

B. cinerea  وA. tubingensis آنتاگونیستهای  قارچ اب 

 شود که مالحظه می ،. در مجموعبود توجه شایاننیز 
T. hamatum T612  از نظر میزان درصد بازدارندگی هر

عمل  T. harzianum T447بهتر از  زا یماریبسه قارچ 

 .(A ،1کرده است )شکل 

 
 و T. harzianum T447 آنتاگونیست های یلة قارچوس به گیاهی بیمارگر های قارچ رشد از بازدارندگی درصد میانگین . مقایسه1 شکل

T. hamatum T612 ،A ،کشت متقابل :B ،ترکیبات فرّار :Cدرصد. 14ای  : عصاره برون یاخته 

 .است p≤45/4دار بین تیمارها با استفاده از آزمون توکی در  های همسان بیانگر اختالف معنی حروف متفاوت روی ستون

Figure 1. Mean comparison of the effect of T. harzianum T447 and T. hamatum T612 on percent of growth inhibition of 

phytopathogenic fungi, A: dual culture, B: volatile methabolite, C: 10% filtrate culture extract. 
For each column, the data followed with the same letter were not statistically different according to Tukey’s HSD test in P< 0.05. 

 

 روی آنتاگونیست های قارچ فرّار های وساز سوخت تأثیر

 بیمارگر های قارچ میسلیومی رشد

 تأثیر از آمده دست به هایداده میانگین مقایسة

 نشان توکی روش هب آنتاگونیست های قارچ فرّار ترکیبات

 های قارچ از شونده ترشح فرّار مواد که دهد می

 رشد از بازداری در داری معنی یرتأث ،آنتاگونیست

 فرّار مواد بازدارندگی درصد. اند داشته بیمارگر های قارچ

 به بسته آنتاگونیست قارچ هایجدایه از شونده ترشح

 قارچ گونة به بسته نیز و آنتاگونیست قارچ جدایة

(. B، 1شکل ) است متفاوت آزمایش مورد زای یماریب

 فرّار مادۀ به مربوط رشد بازدارندگی درصد بیشترین

 قارچ برابر در T. hamatum T612 از شونده ترشح
C. cladosporioides درصد  33/80بازدارندگی  میزان با

 قارچ ازشده  ترشح فرّار همچنین ترکیبات. شد مشاهده

 تأثیر بیشترین T. harzianum T447 آنتاگونیست

 میزان با C. cladosporioides علیه را بازدارندگی

داد. میزان بازدارندگی از  نشان درصد 53 بازدارندگی

 درصد متغیر بود. 33-31رشد دو قارچ دیگر بین 



 3 ... بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دوداوری و اعزازی:  

 ةوسیل به شده ترشح های پادزی و فرّارغیر مواد تأثیر

 بیمارگر های قارچ رشد بر آنتاگونیست های قارچ

برون  ترشحات درصد 14 غلظت که داد نشان نتایج

 از مؤثری نحو به T. harzianum T447 فرّارغیر ای یاخته 

 کرده، جلوگیری زا یماریب های قارچ میسلیومی رشد

 یستاییقارچ ا خاصیت و کامل بازدارندگی که یطور به

 درصد85 باالی بازدارندگی و C. cladosporioidesعلیه 

در برابر، (. C، 1شکل) شد مشاهده گردی  دو قارچ علیه

 در T. hamatum T612 فرّارغیر ای یاخته برون  ترشحات

 هایقارچ بازدارندگی قدرت نظر از درصد 14 غلظت

 تأثیر بدون و کرده عمل ضعیف بسیار یبررس مورد

 بود. بیمارگر های قارچ علیه بازدارندگی

 

 بحث 

 با برداشت از پس زدگی کپک و پوسیدگی عامل هایقارچ

 مانند چندی ای یاخته برون هیدروالزهای تولید

شمار  روی کوتیناز و آمیالزها پروتئینازها، پکتینازها،

 رشد غذایی مواد و کشاورزی محصوالت از ای هدگستر

 ها آن آلودگی موجب قارچی های زهرابه تولید با و هکرد

 از (. استفادهBautista-Baños 2014شوند ) می

 به گیاهی های بیماری کنترل در اهیگی های اسانس

 به و هشد مطرح اخیر سال چند در زیستی روشی عنوان

 از بسیاری توجه ،ایمن حال یندرع و مؤثر روشی عنوان

 تنها نه ترکیبات این. است کرده جلب خود به را نامحقق

 خواص علتبه بلکه ،بوده جانبی تأثیر بدون

 را ها میوه یانباردار ۀدور طول و کیفیت ،اکسندگیضد

 Arras and Usai 2001, Plotto et)دهند  می افزایشنیز 

al. 2002, Anthony et al. 2003.) مختلف تحقیقات 

 به بسته قارچی های گونه حساسیت که است داده نشان

 نتایج است. متفاوت آن مختلف های غلظت و اسانس نوع

 های قارچ روی گیاهی های اسانس تأثیر از آمده دست به

 اسانس که آن است گویای در این پژوهش ورد بررسیم

. ددار را یقارچضد خاصیت بیشترین کوهی ةپون

 و اکسید پیپریتون سیس اکسید، پیپریتنون ترکیبات

 کوهی ةپون اسانس مؤثرۀپولگون به عنوان ترکیبات 

 ،نامحقق دیگرکه در تحقیقات  (3جدول ) شناخته شدند

 Ghoulami et al. 2001, Jaimand)وجود این ترکیبات 

and Rezaee 2002, Gulluce et al. 2007)  و همچنین

 (Gulluce et al. 2007)یایی باکترضد و یقارچضد توان

( پس 3448و همکاران ) Tripathiآن گزارش شده است. 

گیاه دارویی بومی  30ی قارچضد از آزمایش تأثیر

عامل کپک خاکستری  B. cinereaهندوستان روی قارچ 

ها، ده گیاه خاصیت  نتیجه گرفتند که از بین آن انگور

(. Tripathi et al. 2008بازدارندگی شایان قبولی دارد )

مخلوطی از ترکیبات مختلف با وزن  ،های گیاهی اسانس

 ومیکروبی دارند ضد که خاصیت هستندمولکولی کم 

 اجزاء به گیاهی های اسانس یقارچضد فعالیت در تفاوت

 ممکن ترکیب یک. دارد بستگی ها آن دهندۀ یلتشک

 ها، ترکیب دیگر با افزاییهم صورت به یا تنهایی به است

 .Plotto et alشود ) باعث را اسانس یقارچضد فعالیت

و همکاران نشان  Cárdenas-Ortegaتحقیقات  .(2002

 از رشد طورکامل بهداد که پیپریتون در غلظت پایین، 
A. flavus کرده ) جلوگیریCárdenas-Ortega et al. 

 توانسبب افزایش  که شده گزارش ( و حتی2005

های فورازولیدون و نیتروفورانتون  پادزیمیکروبی ضد

 (. Shahverdi et al. 2004شده است )

 از یکی عنوان به تریکودرما مختلف های گونه

 مهار برای زیستی کنترل های عامل پرکاربردترین

 کار به ی چندیگیاه های میزبان در مختلف بیمارگرهای

 تریکودرما های گونه کنترل زیستی های سازوکار. اند رفته

قارچ انگل  رقابت، جمله از حالت چند به

 و ای یاخته برون مایع ترشحات تأثیر ،(میکوپارازیتیسم)

 ةنکت. (Howell 2003شود ) می ظاهر فرّار ترکیبات

 وجود اند، کرده اشاره آن به محققان از بسیاری که مهمی

 گونه یک مختلف های جدایه حتی و ها گونه بین تالفاخ

 این ضعف و شدت و یادشده کنترلی هایسازوکار نظر از

 را مطلب این نیز تحقیق این نتایج که است هاسازوکار

 گویای تحقیق، این از آمده دست به نتایج. کند می تأیید

 در ای تغذیه رقابت در تریکودرما قارچ ةگون دو هر توانایی

 در. است مورد بررسی مختلف بیمارگر های قارچ برابر

   T. hamatum T612ةجدای دو هر متقابل، کشت آزمون

 اشغال و بیشتر رشد سرعت با T. harzianum T447 و

 بیشتر در ای تغذیه رقابت در (سوبسترابستره ) تر سریع

 رشد بودند. توانایی بیمارگر های قارچ از تر موفق موارد

 برداری بهره تا سازد می قادر را درماتریکو قارچ سریع،

 و شرایط در حتی و آورد عمل به زیستگاهش از مطلوبی
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 چنین یک. کند حفظ را خود بقاء نامطلوب، هایزیستگاه

 عامل عنوان به قارچ این از تا شده باعث خصوصیتی

 زای بیماری های عامل علیه مناسب زیستی کنترل

  .(Bhatnagar 1996) شود استفاده مختلف

 تریکودرما هایگونه که شد مشخص تحقیق این در

 میسلیوم رشد از جلوگیری باعث ،فرّار ترکیبات تولید با

 را استالدئید ،وبستر و دنیس. شوند می بیمارگر های قارچ

 معرفی T. viride فرّار وسازگر سوخت ترین مهم عنوان به

 های وسازگر سوخت ،(1991) همکاران و  Zeppa.ندکرد

 و ترپن مشتقات ها، الکل ها، الکتون شامل چندی فرّار

 از متفاوت کشت شرایط در را آلفاپیرون مشتقات
T. viride های جدایه که دادند نشان و آوردند دست به 

 تولید کیفیت و یتکم در کشت روش و مواد قارچ،

 . (Zeppa et al. 1991ند )مؤثر فرّار های وسازگر سوخت

 دو ای یاخته برون  ترشحات یرتأث از آمده دست به نتایج

در کنترل  جدایه دو بارز تفاوت گویای تریکودرما گونة

درصد 14 غلظت کهطوریبود، به بیمارگر های قارچ زیستی

 T. hamatum T612جدایة  ای یاخته برون  ترشحات

 کند، جلوگیری بیمارگر های قارچ میسلیوم رشد از نتوانست

 ای یاخته برون  اتترشحدرصد 14غلظت  برابر، در ولی

 حتی یا باال بسیار بازدارندگی T. harzianum T447 جدایة

. داد نشان بیمارگر های قارچ علیه کامل بازدارندگی

و  رولند و آلبرتی ژیس وبستر، و توسط دنیس که تحقیقاتی

 های وسازگر سوخت که داده نشان شده، انجام پاپاویزاس

 سلوالز، مانند ندیچ های آنزیم حاوی تریکودرما غیرفرّار

 مانند هایی پادزی و گلوکاناز 3و1 بتا و المیناریناز کیتیناز،

 و درمادین پاراسلسین، تریکوتوکسین، تریکودرمین،

 در مواد این ترشح میزان و تعداد که هستند آالمتیسن

 به مربوط هایجدایه در حتی و تریکودرما مختلف هایگونه

 Dennis and Websterباشد ) متفاوت است ممکن گونه یک

1971c, Papavizas 1985, Ghisalberti and Rowland. 

 در ایزونیتریلی های پادزی مختلف انواع که یطور به (،1993

 ،T. harzianum نظیر تریکودرما مهم های گونه تشخیص
T. viride، T. hammatum و T. koningii دارد مهمی نقش 

(Okuda et al. 1982 .) 

ج این تحقیق گویای قابلیت کنترل ی نتایطورکل به

 ةجدای زیستی باالی اسانس پونة کوهی و دو گونه
T. harzianum T447  وT. hamatum T612 ویژه  به

 مهار در T. harzianum T447 ای  یاخته برون عصارۀ 

 و استعامل پوسیدگی میوۀ انگور  های قارچ زیستی

از استفادۀ عملی  برای بیشتر تحقیقات انجام ضرورت

ها به عنوان جایگزین مناسب و ایمن برای سموم  آن

 .سازد می آشکار را شیمیایی
 

 سپاسگزاری

محقق  دانشگاهو فناوری  پژوهشی محترم معاونت از

 این انجام برای الزم ةبودج ینتأم خاطربه اردبیلی

 .گردد، تشکر و قدردانی میپژوهش
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ABSTRACT 
Grape, like other horticultural products due to high humidity, low relative pH and wealth of nutrients, is 

subjected to attack by pathogenic fungi during the harvest and storage stages. In this study, at first, the some 

post-harvest pathogenic fungi of grape were isolated in Meshgin-shahr and two fungal species including 

Botrytis cinerea and Cladosporium cladosporioides were identified as the domonant species. Aspergillus 

tubingensis, causal agent of fruit rot and toxigenic species on grape and raisin was selected as well. In order 

to evaluate their biocontrol possibility, the effects of Trichoderma harzianum T447 and T. hamatum T622 

and four medicinal plant essential oils (EOs) including mentha, spearmint, fennel and yarrow were tested in 

vitro. Results revealed that both of anthagonistic fungi were prospering than pathogenic fungi in nutrient 

competition and their volatile metabolites showed the highest inhibition to C. cladosporioides. 10% filtrate 

culture extract of T. harzianum T447 could effectively (≥85%) prevented the fungal mycelial growth. Also, 

our results showed that fungal species, EO type and its concentration play a critical role (P≤0.01) in fungal 

mycelia inhibition. Mentha and fennel EOs were known respectively as the most effective and weakest 

treatments. GC-MS analysis demonstrated that piperitoneoxid and Cis piperitone oxide, L-Menthone, 

dimethyl-4(E),6-octadien-2-ol and trans-Anethole were the main components of the essential oils of Mentha 

longifolia, M. spicata, Foeniculum vulgare and Achillea sp., respectively. Due to the significant inhibition of 

essential oils and biocontrol fungi, additional researches about their use for grape post-harvest diseases 

control are recommended. 
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