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 چکیده

شود. در مطالعه حاضر، ایجاد می Mycogone perniciosaای در ایران، بیماری حباب تر است که توسط قارچ های رایج قارچ دکمهیکی از بیماری
های کش قارچ به منظور توسعه کنترل بیولوژیک و تولید محصول سالم، اثر ضدقارچی اسانس برخی گیاهان دارویی معطر به عنوان جایگزینی برای

( مبتال به Agaricus bisporus cv. Sylvan 737ای سفید )از قارچ دکمه M. perniciosaشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، قارچ 
ه، پونه کوهی، شش اسانس گیاه سیر، پون اثر قارچ عامل بیماری، بیولوژیک کنترل امکان ارزیابی منظور به بیماری حباب تر جداسازی شد. سپس

، 1000، 500، 100های ای سفید در غلظتو اثر آنها روی میسلیوم قارچ دکمه M. perniciosaاسطوخودوس، آویشن کوهی و اکالیپتوس در برابر 
زدارندگی میکرولیتر در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، آویشن کوهی و پونه کوهی بسیار سمی بوده و حداقل غلظت با 2000و  1500

(MICو قارچ )( کشیMFC آنها  روی )M. perniciosa  کشی خود را روی میکرولیتر بر لیتر بود. اسانس سیر، اثر قارچ 500و  300به ترتیب 
M. perniciosa (1000 در غلظتی پایین )های سیر و انسطور کلی، اسمیکرولیتر بر لیتر( نشان داد. به 1400ای )تر از قارچ دکمهمیکرولیتر بر لیتر

 نیز نشان داد که به ترتیب GC-MSآنالیز  شناخته شدند. M. pernociosaعلیه    ها اسانس ترین عنوان مؤثرترین و ضعیفاسطوخودوس به ترتیب به 
Trisulfide, di-2-propenyl، Piperitenone oxide ،Thymol، 1,8-Cineole، Thymol و Spathulenol باشند.  ق میاصلی شش اسانس فو اجزای

تواند پس از تحقیقات تکمیلی به عنوان یک جایگزین مناسب رسد اسانس سیر میکنندگان به نظر می با توجه به نتایج و با درنظرگرفتن ذائقه مصرف
 ترکیبات شیمیایی برای کنترل بیماری حباب تر مد نظر قرار گیرد. 

 
 بیولوژیک. خوراکی، کنترلپونه، حباب تر، سیر، قارچ  :کلیدواژگان
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ABSTRACT 

One of the most common pathogenic diseases of the button mushroom in Iran is wet bubble (Mycogone perniciosa). In 
this study, in order to develop a biological control system and production of healthy crop, the antifungal effect of 
aromatic medicinal plants were assayed as a safe replacement for chemical fungicides. M. perniciosa was isolated from 
infected A. bisporus cv. Sylvan 737. In order to evaluate the biocontrol possibility, the effect of six medicinal plant 
essential oils including garlic, horsemint, oregano, lavender, kotschyam thyme and eucalyptus were tested against M. 
perniciosa and evaluated their effects on button mushroom mycelium at 100, 500, 1000, 1500 and 2000 µl l-1 in vitro. 
Based on the results, kotschyam thyme and oregano were more toxic and minimum inhibitory concentration (MIC) and 
minimum fungicidal concentration (MFC) for M. perniciosa were 300 and 500 µl l-1, respectively. Interestingly, among 
the investigated essential oils, garlic oil showed a fungicidal effect on M. perniciosa at a lower concentration (MFC=1000 
µl l-1) than button mushroom (MFC=1400 µl l-1). In general, garlic and lavender essential oils were found as the most 
effective and weakest oils against M. perniciosa, respectively. GC-MS analysis demonstrated that Trisulfide, di-2-
propenyl, Piperitenone oxide, Thymol, 1,8-Cineole, Thymol and Spathulenol were the main components of the above 
essential oils, respectively. It seems that garlic oil can be considered as a good alternative in biological control of wet 
bubble disease according to this research and considering consumerist tastes after additional researches. 
 
Keywords: Biological control, mushroom, garlic, horsemint, wet bubble. 
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 های تحقیقتازه

 یکوه شنیبار از اسانس آو نیاول یبرادر تحقیق حاضر 

استفاده  M. perniciosa زاییماریقارچ ب هیو پونه عل

 یولکه از قدرت قارچکشی باالیی برخوردار بودند،  شد

 یرو یکمتر کشیو قارچ یاثر بازدارندگ ریس اسانس

در قارچ عامل بیماری حباب تر  نسبت به ایقارچ دکمه

به تواند بنابراین اسانس سیر می غلظت ثابت داشت. کی

یگزین بالقوه برای کنترل بیولوژیک بیماری عنوان یک جا

 حباب تر مد نظر قرار گیرد.

 

 مقدمه

Agaricus bisporus ترین قارچ عنوان شناخته شده به

های خوراکی است که تولید آن در فهرست قارچ

گسترش یافته است. این  در کشورهای مختلف سرعت به

الح ها و امقارچ به دلیل داشتن پروتئین باال، ویتامین

معدنی از قبیل کلسیم، فسفر و آهن دارای ارزش باالیی 

بوده و به عنوان مکمل غذایی برای افزایش ایمنی بدن 

شود و به دلیل دارا بودن در قالب قرص مصرف می

کلسترول پایین، مصرف آن برای بیماران دیابتی و قلبی 

فعال موجود این، ترکیبات زیست بر مناسب است. عالوه

رچ دارای فعالیت ضدقارچی، ضدباکتریایی و قا در این

 ,Mohammadi and Pourjamباشد )ضدسرطانی می

2005, Chen et al. 2006, Sharma et al. 2015 .) 

در چرخه تولید در معرض  سفید ایهای دکمهقارچ

های مختلفی قرار دارند که باعث کاهش قابل بیماری

ا مانند گردند. تعدادی از بیمارگره توجه محصول می

حمله  هاقارچاین ها به ها و ویروسها، باکتریقارچ

توان به  زا میهای بیماریاز مهمترین قارچ .کنند می

( اشاره Mycogone perniciosaعامل بیماری حباب تر )

های پرورش قارچ خوراکی به وفور کرد که در سالن

در استان اردبیل نیز این بیماری بعد از شود. مشاهده می

 Shahriarماری حباب خشک رتبه دوم را دارد )بی

چنانچه این بیماری در اوایل دوره رشد قارچ (. 2013

تواند خوراکی آلودگی ایجاد کند و کنترل نشود، می

ترین عالیم این سبب بروز خسارت سنگین شود. از مهم

بیماری روی قارچ خوراکی، توسعه بافت مضمحل شده 

در ابتدا سفید رنگ و باشد که روی اندام بارده می

آید ای در میای بوده و با گذشت زمان به رنگ قهوه پنبه

رنگ ایو در شرایط رطوبت نسبی باال، نقاط سوخته قهوه

شود در سطح کالهک شبیه به تومور ایجاد می

(Mohammadi and Pourjam 2005.) 

امروزه در بیشتر مراکز پرورشی از سموم شیمیایی 

گنز و کاربندازیم و مواد دیگر مانند مانند پروکلراز من

منظور کسب نتایج سریع و  فورمالین، نمک و لیزول به

استفاده  بیماری حباب تربخش برای کنترل رضایت

شود. استفاده از این مواد اگرچه در واحدهای تولیدی  می

قارچ مستلزم صرف هزینه باال نیست ولی خطرات زیادی 

های آن روی قارچ را در صورت باقی ماندن پسماند

همراه دارد و یک تهدید جدی برای سالمتی  خوراکی به

آید. یک جایگزین مناسب برای این شمار می انسان به

تواند میهای گیاهی و انسانی در بیماریمواد شیمیایی 

های گیاهان دارویی با خواص ضدقارچی و اسانس

-Kordali et al. 2008, Kunickaضدباکتریایی باشد )

Styczyn´ ska et al. 2009, Elaissi et al. 2012, Pinto .

et al. 2013, Zuzarte et al. 2013, Mancini et al.  .

2014, Elshafie et al. 2015, Yazgi et al. 2015, Li et  .

al. 2016.) 

ها ی مانند ترپنفرّارهای ها متشکل از مولکولاسانس

لیفاتیک هستند و ترپنوییدها و ترکیبات معطر فنلی و آ

کشی باشند که ممکن است دارای خاصیت قارچ

(Gavanji et al. 2014تاکنون گزارش .) های مختلفی در

های گیاهی جهت کنترل ارتباط با استفاده از اسانس

ارائه شده است که  گیاهان زای قارچیعوامل بیماری

های دهنده اثر مهارکنندگی متفاوت اسانسنتایج، نشان

 Cantore et al. 2004, Sokovic and Van) استگیاهی 

Griensven 2006, Mnayer et al. 2014, Davari and  .

Ezazi 2016 .) 

های اصلی کشاورزی ارگانیک یکی از شاخه

کشاورزی پایدار است که طی دو دهه اخیر در نقاط 

مختلف جهان توجه زیادی به آن شده است. دلیل اصلی 

های عمومی در از نگرانی توان ناشیاین گرایش را می

خصوص سالمت و ایمنی غذایی و نیز سالمت محیط 

منظور بررسی  زیست دانست. بنابراین، پژوهش حاضر به

علیه قارچ معطر  های گیاهیاثر ضدقارچی اسانس

 بازدارندگی احتمالی و اثر M. perniciosaزای بیماری

 صورت گرفت. سفید ایها روی قارچ خوراکی دکمهآن
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 هاد و روشموا
 اسانس استخراج و گیاهی مواد تهیه

 Alliumدر مطالعه حاضر پس از تهیه گیاهان سیر )

sativum( پونه ،)Mentha longifolia پونه کوهی ،)

(Origanum vulgareاسطوخ ،)دوس )وLavandula 

officinalis( آویشن کوهی ،)Thymus kotschyanus و )

(، ابتدا اقدام Eucalyptus camaldulensisاکالیپتوس )

های به خشک کردن آنها در سایه گردید. سپس حبه

اندام رویشی  ،سیر، برگ و گل گیاه پونه و پونه کوهی

و اسطوخودوس آویشن کوهی، برگ، گل و ساقه گیاه 

آسیاب به شکل پودر  با استفاده ازبرگ اکالیپتوس 

گیری با دستگاه کلونجر به روش درآمد. برای اسانس

گرم از پودر حاصل مورد  50آب، در هر نوبت تقطیر با 

 وسیله به آمده دستبه استفاده قرار گرفت. اسانس

 در تیره هایشیشه در و آبگیری خشک، سدیم سولفات

 تا زمان استفاده نگهداری شد گراد سانتیدرجه  4 دمای

(Davari and Ezazi 2016) . 

 

 اسانس شیمیایی ترکیبات شناسایی و تجزیه

های گیاهی اسانس ایی اجزای تشکیل دهندهجهت شناس

 Agilent-7890Aاز دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 

استفاده شد. شناسایی مواد  HP-5مجهز به ستون 

های مختلف ها با استفاده از پارامتردهنده اسانستشکیل

های جرمی و مقایسه از قبیل زمان بازداری، مطالعه طیف

استاندارد و اطالعات موجود های ها با ترکیباین طیف

صورت گرفت  GC-MSدر کتابخانه رایانه دستگاه 

(Farzaneh et al. 2015.) 

 

 یاهیگ یها اسانس یضدقارچ رثا ارزیابی

زای های خالص قارچ بیماریدر این مطالعه از کشت

Mycogon perniciosa  جداسازی شده از یک واحد(

ده براساس ای اردبیل و شناسایی شتولیدی قارچ دکمه

 Agaricus وشناختی و مولکولی( خصوصیات ریخت

bisporus cv. Sylvan737 های به ترتیب روی محیط که

 MMP (Maltو PDA (Potato Dextrose agar )کشت 

Mycological Peptone )شد، در یخچال نگهداری می

   استفاده گردید.

 ها بر رشد جدایه قارچی برای ارزیابی اثر اسانس

M. perniciosa  وA. bisporus اسانس اختالط از روش 

 از منظور این استفاده شد. به PDAمحیط کشت  با

 05/0) 80 توئین محلول در نظر مورد های اسانس

 80توئین محلول همچنین. شد تهیه امولسیون ،(درصد

. شد گرفته نظر در شاهد تیمار عنوان به( درصد 05/0)

 تهیه جهت رمذکو های اسانس از مناسبی مقادیر

 2000و  1500، 1000، 500، 100 های غلظت

 های فالسک به کشت محیط لیتر در اسانس میکرولیتر

 45تا  42 یبا دما سترونPDA کشت  محیط حاوی

 امولسیون تا شد زده هم به و اضافه گراد سانتیدرجه 

 در کشت محیط توزیع از پس. آید وجود به یکنواخت

 5 قطر به قارچی  دیسک آن، انعقاد و پتری های تشتک

 کشت محیط حاوی پتری هایتشتک وسط در مترمیلی

 در شده زنی مایه پتری هایتشتک. شد داده قرار

. شدند داده قرار گراد سانتیدرجه  25 دمای با انکوباتور

 به قارچ هر هاله رویشی رشد ساعت، 24 گذشت از پس

 هایتشتک کشت محیط سطح که زمانی تا و روزانه طور

 شود، اشغال کامل طوربه قارچ توسط شاهد ریپت

 . شد گیری اندازه

 Minimal Inhibitory) گیندزدارقل غلظت بااحد

Concentration=MIC) ترین غلظتی از اسانس بود پایین

درصد بازدارندگی در رشد شد. عدم  100که موجب 

وقوع رشد چهار روز پس از انتقال دیسک قارچی از 

به محیط کشت فاقد اسانس  محیط کشت حاوی اسانس

 Minimal) کشیچرقل غلظت قااحدنیز به عنوان 

Fungicidal Concentration=MFC)  نظر گرفته شد در

(Pinto et al. 2013.) 

 

 آماری تحلیل و تجزیه

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 

ه آماری با تصادفی در سه تکرار انجام شد. تجزی کامالً

 .صورت گرفت  SPSSافزار ده از نرماستفا

 

 نتایج

مطالعه مورد  هاییه شیمیایی اسانسحاصل از تجز نتایج

، 59، 69، 85به طوری که  ،ارایه شده است 1 در جدول

ترتیب در  ترکیب شیمیایی به 79و  45، 117

دوس، وهای سیر، پونه، پونه کوهی، اسطوخ اسانس
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کیبات اصلی آویشن کوهی و اکالیپتوس شناسایی شد. تر

Trisulfide, di-2-propenyl %(29/31 ،)سیر شامل 

Decane %(06/13 ،)Disulfide, di-2-propenyl 

%(38/12 ،)Trisulfide, methyl 2-propenyl (C.. 

 پونه (، ترکیبات اصلی98/4)% Dodecane ( و76/7)%

  و Piperitenone oxide (%39/50)شامل 

Cis Piperitenone oxide (%33/15) ترکیبات اصلی پونه ،

-Thymol  %(43/56 ،)Decane %(89/8 ،)γکوهی شامل 

Terpinene %(56/7 و )Phenol, 2-methyl-5-(1-

methylethy %(66/5 ترکیبات اصلی اسطوخودوس شامل ،)

1,8-Cineole (%64/19 ،)Decane (%31/10،) Borneoll 

آویشن  (، ترکیب اصلی در09/6)% Camphor و (%65/8)

ترکیبات اصلی  ( و66/74)%  Thymolشامل کوهی 

-Spathulenol %(22/34 ،)2 (+)اکالیپتوس شامل 

Cyclohexen-1-one, 4-(1-methyl %(05/14 ،)

Benzene, 1-methyl-2-(1-methyleth %(09/9و ) 3-

Cyclohexen-1- %(23/5 ).بود 

 مورد هایاسانس قارچی ضد فعالیت از حاصل نتایج

 تحقیق در. است شده ارایه 2 و 1 هایشکل در مطالعه

 .M قارچ علیه قارچی ضد فعالیت بهترین حاضر،

perniciosa پونه و کوهی آویشن اسانس به توانمی را 

 حاصل اسانس. داد نسبت µl/l 300 با برابر MIC با کوهی

 µl/l800 غلظت در بازدارندگی اثر نیز اکالیپتوس و سیر از

 پونه هایاسانس در چیضدقار فعالیت کمترین. دادند نشان

 این برای MIC که به طوری شد، اسطوخودوس مشاهده و

 کشیقارچ غلظت حداقل. بود µl/l 2000 از بیش اسانس دو

 اسانس که داد نشان نیز ها اسانس این برای شده محاسبه

 میکرولیتر 500 با برابر MFC با کوهی پونه و کوهی آویشن

 سایر با مقایسه در کشیقارچ قدرت بیشترین از لیتر بر

 MFC که حالی در بود، برخوردار مطالعه مورد هایاسانس

 لیتر بر میکرولیتر 1000 اکالیپتوس و سیر هایاسانس برای

 .بود

های مورد مطالعه بر نتایج حاصل از بررسی اثر اسانس

ای نیز نشان داد که اسانس پونه و آویشن رشد قارچ دکمه

( اثر بازدارندگی از µl/l 350ترین غلظت )کوهی در پایین

 برای این MFCای را نشان دادند. رشد میسلیوم قارچ دکمه

و  MICاسانس سیر نیز  بود. برای µl/l 400ها اسانس

MFC ترتیب برابر با  بهµl/l 1300  وµl/l1400 دست به 

 µl/l 1200ترتیب بهاسطوخودوس آمد. این مقادیر برای 

 بود. µl/l 1500و 
 

 های گیاهی مورد بررسیرصد ترکیبات شیمیایی اصلی شناسایی شده در اسانسد .1جدول 
Table 1. Percentage of the main chemical components identified in the investigated essential oils 

Eucalyptus  
(%)  

(%) Kotschyam  
thyme 

Lavender  
(%) 

 Oregano 
(%) 

Horse mint 
(%)   

Garlic 
(%) 

Compound 

- 2.03 - - 50.39 - Piperitenone oxide 
- - - - 15.33 - Cis Piperitenone oxide 
- 74.66 6.89 56.43 7.37 - Phenol, 5-methyl-2-(1-Methylethyl (Thymol) 
- 3.94 - 5.66 - - Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl (Carvacrol) 
- 1.46 - 1.07 5.26 - Trans-Caryophyllene 
- - - - 4.32 - Caryophyllene oxide 
- 2.96 8.65 - - - Borneol 
- - 4.36 - - - Linalool 
- 1.78 - 7.56 - - γ-Terpinene 
- - 4.02 - - - α-Terpineol 

1.18 1.18 10.31 8.89 - 13.06 Decane 
- - 4.41 3.42 - 4.98 Dodecane 
- - 1.44 1.22 - - Tetradecane 

9.09 - - 3.06 - - Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)-(o-Cymene) 
- - 19.64 - - - 1,8-Cineole (Eucalyptol) 
- - 6.09 - - - Camphor 

5.23 - 3.10 - - - 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1 
- - - - - 31.29 Trisulfide, di-2-propenyl (Diallyl trisulfide) 
- - - - - 12.38 Disulfide, di-2-propenyl (Diallyl Disulfide) 
- - - - - 7.76 Trisulfide, methyl 2-propenyl 
- - - - - 3.51 2-Oxazolidinethione 
- - - - - 2.45 Diallyl tetrasulphide 

1.04 - - - - - Isospathulenol 
3.31 - - - - - 1H-cycloprop[e]azulene, decahydr 
1.69 - - - - - Phenol, 2,3,5,6-tetramethyl- 

34.22 - - - - - (+)Spathulenol 
14.05 - - - - - 2-Cyclohexen-1-one, 4-(1-methylethyl) (Crypton) 
3.86 - - - - - Propanal, 2-methyl-3-phenyl-3 
2.86 - - - - - 1-Cyclohexene-1-arboxaldehyde 
1.37 - - - - - 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1 
3.62 - - - - - Sabinene 
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  ((A. bisporus cv. sylvan737 ایهای گیاهی برای قارچ خوراکی دکمهانساس (MIC)حداقل غلظت بازدارندگی  .1شکل 

 M. perniciosaو قارچ 
Figure 1. Minimal Inhibitory Concentration (MIC) of plant essential oils for button mushroom 

(A. bisporus cv. sylvan737) and M. perniciosa 

 

 
  ((A. bisporus cv. sylvan737 ایهای گیاهی برای قارچ خوراکی دکمهاسانس (MFC)کشی حداقل غلظت قارچ .2شکل 

 M. perniciosaزای و قارچ بیماری
Figure 2. Minimal Fungicidal Concentration (MFC) of plant essential oils for button mushroom  

(A. bisporus cv. sylvan737) and M. perniciosa 
 

 بحث

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اسانس آویشن کوهی 

کشی ی و همچنین قارچاثر بازدارندگ و پونه کوهی بیشترین

 M. perniciosaیشگاهی روی قارچ آزما یطدر شرا را

کوهی بر میسلیوم  با وجود این، اثر کشندگی پونه .داشتند

تر از غلظت آویشن کوهی ای در غلظتی پایینقارچ دکمه

باشد جزء ها میاتفاق افتاد. تیمول که از گروه مونوترپن

( و آویشن کوهی Mota et al. 2012) نعنااصلی اسانس 

(Amiri 2012, Mazooji et al. 2012 و یکی از اجزای )

 Mancini etتشکیل دهنده اسانس پونه کوهی )اصلی 

al. 2014, Fournomiti et al. 2015, Hazem et al.  .

( است. گزارش شده است که ویژگی ضد قارچی 2015

تیمول با مسیرهای بیوسنتزی دیواره سلولی ارتباط 

رسد که تیمول به ارگوسترول در ندارد و به نظر می

دهد و غشاء متصل شده و نفوذپذیری یونی را افزایش می

به دلیل بروز کمبود عناصر ضروری برای بقای سلول 

-Pinaشود )ایت منجر به مرگ سلول میقارچی، در نه

vaz et al. 2004, Ahmad et al. 2011, Marchese et  .
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al. 2016ممانعت از  بر این، تیمول از طریق (. عالوه

و در نتیجه جلوگیری از فعالیت  EST2برداری ژن نسخه

تواند اثر ضدقارچی خود را اعمال نماید تلومراز می

(Darvishi et al. 2013ک .) ارواکرول همراه با تیمول که

درصد اسانس  83تا  72ایزومری از آن است در حدود 

(. در Russo et al. 1998دهد )پونه کوهی را تشکیل می

 09/62مطالعه حاضر، تیمول و کارواکرول در مجموع 

درصد  60/78درصد کل ترکیبات اسانس پونه کوهی و 

اص ترکیبات اسانس آویشن کوهی را به خود اختصکل 

ساز کارواکرول محسوب ترپینن نیز که پیش-داد. گاما

های پونه درصد اسانس 78/1و  56/7ترتیب شود، بهمی

دهد. این ماده در کوهی و آویشن کوهی را تشکیل می

کشی از خود غلظتی مشابه با کارواکرول خاصیت قارچ

رسد کارواکرول از طریق نشان نداده است. به نظر می

ها از لومن واکوئل ئل و خروج پروتونواکو pHافزایش 

ایستایی منجر به اسیدی شدن سیتوزول شده و هم

Ca2+  وH+ کند و نوسان سریع و شدید را مختل می

کلسیم سیتوزولی مکانیسمی است که توسط دو ایزمر 

های فنولی کارواکرول و تیمول منجر به مرگ سلول

 (.Rao et al. 2010شوند )قارچی می

از اسطوخودوس های پونه و هش، اسانسدر این پژو

خاصیت کشندگی ضعیفی در برابر عامل خود 

های مورد آزمون از خود زای مایکوگون در غلظت بیماری

نشان دادند. بخش اعظم اسانس اسطوخودوس را لینالول 

دهد که خاصیت ضدقارچی و لینالیل استات تشکیل می

 ,D’auria et al. 2005آنها قبال به اثبات رسیده است )

Kunicka-Styczyn´ ska et al. 2009 ،با وجود این .)

تجزیه شیمیایی اسانس اسطوخودوس در مطالعه حاضر 

. این است Cineole-1,8 دهنده غالب بودن محتواینشان

دار دیگر در مجموع های اکسیژنماده همراه با مونوترپن

درصد از کل ترکیبات اسانس را تشکیل داد. به  76/42

رسد فصل، موقعیت جغرافیایی و مکان رویش مینظر 

تواند کیفیت و کمیت کلی اسانس را تحت گیاهان می

تاثیر قرار دهد. شرایط آب و هوایی و شرایط خاک نیز 

تواند ترکیب اسانس را تحت تاثیر قرار داده و تفاوت می

تواند به در اجزای اصلی ترکیبات مختلف هر اسانس می

 Figueiredoنسبت داده شود ) شرایط محلی و ژنتیکی

et al. 2008, Kucukbay et al. 2014, Moghaddam  .

and Farhadi 2015توان خاصیت می (. بنابراین

ها را به نسبت پایین چنین ضدقارچی ضعیف این اسانس

ترکیباتی نسبت داد. چون فعالیت پایدار یک اسانس 

ن، دهنده آبه ساختار شیمیایی اجزای تشکیلتواند می

ها و همچنین برهمکنش آنها نسبت داده شود نسبت

(Marino et al. 2001, Delaquis et al. 2002, 

Kunicka-Styczyn´ ska et al. 2009 .) 

پیپریتنون اکسید جزء اصلی اسانس پونه به شمار 

این ماده یک کتون  (.Bozovic et al. 2015آید )می

سانس پونه درصد ا 7/83تا  7/14مونوترپنویید است که 

(M. longifolia را )( به خود اختصاص دادهMaffei et 

al. 1988, Gulluce et al. 2007, Hussain et al. 2010,  .

Iqbal et al. 2013آن بر  ( و اثر ضدقارچیCandida 

albicans رسد این ماده گزارش شده است. به نظر می

های زیستی متعددی است و فعالیت آن مسئول فعالیت

های دیگر اندکی تغییر داده ن است توسط مولکولممک

(. در پژوهش حاضر نیز Bozovic et al. 2015شود )

درصد اسانس پونه متعلق به پیپریتنون اکسید  72/65

های مورد این، اسانس پونه در غلظت وجود بود. با

مطالعه از اثر کمتری بر قارچ عامل بیماری حباب تر در 

 برخوردار بود. هامقایسه با سایر اسانس

های اسانس MFCو  MICدر این تحقیق، با مقایسه 

زای مایکوگون و قارچ مورد مطالعه برای قارچ بیماری

ای مشخص گردید که اسانس سیر اثر بازدارندگی دکمه

ای نسبت به قارچ کشی کمتری روی قارچ دکمهو قارچ

M. perniciosa  در یک غلظت ثابت داشت. بخش عمده

متشکل از ترکیبات گوگردی است و  اسانس سیر

Trisulphide, di-2-propenyl  ترکیب غالب آن به شمار

(. Calvo-Gomez et al. 2004, Li et al. 2016آید )می

دهی تا نقطه استخراج اسانس سیر از طریق حرارت

حاوی گوگرد  جوش منجر به تبدیل آلیسین به ترکیبات

 Tsao andشود )می Trisulphide, di-2-propenylمانند 

Yin 2001 این ترکیبات گوگردی از طریق واکنش با .)

پروتئین سلولی اثر ضد میکروبی  های سولفیدریلگروه

این،  بر (. عالوهKim et al. 2004) دهندمی خود را نشان

هایی مانند تواند در غشاهای اندامکاسانس سیر می

نجر به میتوکندری نفوذ کرده و به آنها آسیب برساند و م

 (. Li et al. 2016مرگ سلول شود )
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محیطی برخی از سمیت باال و اثرات مخرب زیست

زای قارچی به ها و بروز تحمل در عوامل بیماریکشقارچ

ها تالش برای جستجوی مواد طبیعی کشبرخی از قارچ

 تحقیقات کش جدید را ضروری ساخته است. نتایجقارچ

 ترکیبات از عظیمی نبعم گیاهان که دهد می نشان متعدد

 به آنها ضدقارچی خاصیت که هستند بیوشیمیایی فعال

 از استفاده(. Bakkali et al. 2008) است رسیده اثبات

 عنوان به زاهای بیماری کنترل قارچ در گیاهی های اسانس

 به و گردیده مطرح اخیر سال چند در بیولوژیک روشی

 از بسیاری هتوج ایمن، حال عین در و مؤثر روشی عنوان

های اندکی در گزارش. است کرده جلب خود به را محققین

 های گیاهی جهت کنترل ارتباط با استفاده از اسانس

M. perniciosa ( وجود داردTanovic et al. 2006, 

Glamoclija et al. 2009ای ( ولی اثر آنها روی قارچ دکمه

بررسی نشده است. همچنین استفاده از اسانس آویشن 

ای سفید زای قارچ دکمهکوهی و پونه علیه قارچ بیماری

برای اولین بار در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

های مورد اسانس MFCو  MICدر مجموع، با مقایسه 

مشخص  M. perniciosaای و قارچ مطالعه برای قارچ دکمه

های مورد استفاده دارای اثر گردید که همه اسانس

های مورد مطالعه هستند ولی اسانس ندگی روی قارچبازدار

ای کشی کمتری روی قارچ دکمهسیر اثر بازدارندگی و قارچ

در یک غلظت ثابت داشت.  M. perniciosaنسبت به 

عنوان یک جایگزین بالقوه تواند بهبنابراین اسانس سیر می

ای های پرورش قارچ دکمهبرای سموم شیمیایی در سالن

حباب تر در نظر گرفته شود. با وجود این، مطالعات آلوده به 

بیشتر برای توسعه راهبردهایی برای کاربرد عملی مورد نیاز 

 است. 
 

 سپاسگزاری

 الزم بودجه مینأت خاطر به اردبیلی محقق دانشگاه از

 گردد.، تشکر و قدردانی میپژوهش این انجام برای
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