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  چکیده
آوری صمغ گیاهان و مخلوط کردن  زنبورهای کارگر با جمعباشد که  های جانبی با ارزش زنبورعسل می فرآورده از موم یكیبره

خواص  یلاز قب یولوژیكیخواص ببرخی  کنند. مانند و معطر را تولید میای چسبناک، موم های خود، ماده آن با آنزیم
 یکنندگ کنتــرل یـت، فعالپژوهش یناست. در ا یدهماده به اثبات رس ینا یبرا اکسیدانی یآنت ی وضدقارچ یایی،ضدباکتر

)عامل کپک زرد پسته(،  Aspergillus  flavus شامل یاهیپس از برداشت گ یماریزایچهار قارچ ب یموم رو بره یعصاره اتانول
Botrytis cinerea ،A. tubingensis وCladosporium cladosporioides یانگور( بررس یوهم یدگیعامل پوس یها )قارچ 

افزوده  PDAکشت  یطبه مح یترل یلیبر م یكروگرمم 1000و  500، 250، 100، 50 یها موم در غلظت بره یشد. ابتدا عصاره اتانول
 یزانو م یریگ رشد آنها اندازه یزانو م زنی یهعصاره، ما یکشت حاو یطدر مرکز مح قارچیجوان  یسلیومیم یسکدسپس شد. 

 ینبرهمكنش ب ینعصاره و همچن یها غلظت ی،قارچ یها هگون ینبکه نشان داد  یجشد. نتا یینعصاره تع یدرصد بازدارندگ
 یمتفاوت یتحساس یزانم ی،قارچ یها ( وجود دارد. گونهP≤0.01) داری یمختلف آن تفاوت معن یها و غلظت یقارچ یها گونه

غلظت مورد  یشتریندر ب ین درصد بازدارندگیشتریب یطور کلبه یدر مواجهه با غلظت مشخص از عصاره مزبور نشان دادند ول
بیشترین درصد  11/79و % 88/80با % یبترتبه C. cladosporioidesو  A. tubengensis یها استفاده مشاهده شد. قارچ

گفت که  توان یم یقتحق ینا یجتوجه به نتا باعصاره مزبور نشان دادند. هزار میكروگرم بر لیتر  بازدارندگی از رشد را در غلظت
 یستیزکنترل یاز آن برا یلیتكم یقاتپس از تحق توان یدارد و م یضدقارچ یلپتانس یعی،طب یا هعنوان فرآوردبه موم بره

 بهره برد. یقارچپس از برداشت  های یماریب
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ABSTRACT 

Propolis, a sticky waxy and aromatic material is a valuable bee-product synethesized by worker bees from 

plants and mixing it with their enzymes. Various biological properties e.g. antibacterial, antifungal and 

antioxidant activity had been proven for this substance. In this study, the inhibitory activity of propolis 

ethanolic extract was studied in vitro against four pathogenic fungi including Aspergillus  flavus (causal 

agent of pistachio yellow rot), Botrytis cinerea, A. tubingensis and Cladosporium cladosporioides  (causal 

agents of grape rot). First, the ethanolic extract of propolis was provided and then was added to PDA medium 

in 50, 100, 250, 500 and 1000 µg/ml. Mycelial disks of fresh fungi cultures were placed in the center of 

treated medium and the growth rate of fungi was measured to determine the inhibition percent. Results 

showed that there are significantly different (P≤0.01) among the fungal species, concentrations and 

interaction between fungal species and concentration. The sensitivity of fungal species was different in 

contract to specified concentration of the extract, generally the highest inhibition was observed at the highest 

used concentration. A. tubengensis and C. cladosporioides showed the highest growth inhibition with 80.88% 

and 79.11% respectively. The results of this study showed propolis possesses high antifungal potential and it 

may be used for biological control of plants fungal diseases after further researches. 
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 های تحقیقتازه

اثرات ضدقارچی مناسبی  موم برهعصاره اتانولی 

داری در موم اثرات بازدارندگی معنیدارد. بره

مقابل چهار قارچ بیماریزای پس از برداشت انگور 

مختلف  یها گونهو پسته نشان داد.حساسیت 

تفاوت موم مقارچی در مقابل عصاره بره

موم روی عامل بود.بیشترین اثر ضدقارچی بره

 Aspergillus tubengensis پوسیدگی میوه انگور
 موم قابلیت استفاده در کنترلبره مشاهده گردید.

های قارچی پس از برداشت زیستی برخی بیماری

 را دارد )پس از تحقیقات تکمیلی(.
 

 مقدمه

زنبرور   ارزش هرای ارانبی برا    موم یکی از فرروورده بره

باشرد کره از گتشرته در  ر       عسل با منشا گیاهی می

سررنتی کرراربرد وسرریعی دارد. زنبورهررای کررارگر بررا    

های گیاهان ها و سایر قسمتووری صمغ از اوانه امع

ای  های خود، مراده  مختلف و مخلوط کردن ون با ونزیم

مانند و عموما بره رنرس سربز زیترونی     چسبناک، صمغ

( کرره از ون برررای Burdock 1998کننررد ) تولیررد مرری

هرای کنردو و مومیرایی کرردن      مسدود کرردن شرکا   

کننرد.   ااساد حشرات مرده در داخل کندو استفاده می

عنرروان سررد محرراف تی در مقابررل  مرروم ابلرر  بررهبررره

رو از رود و از ایرن  کار می های بیمارگر به میکروارگانیسم

 Falcão etشرود )  عنوان سالح شیمیایی یاد مری  ون به

al. 2010ترین کاربردهای برالقوه   (. بنابراین یکی از مهم

عنروان ترکیر  ضردمیکروبی     موم استفاده از ون بره  بره

باشررد.  وور مرری هررای زیرران ایمررن علیرره میکروارگانیسررم

-برخی مطالعات پیرامون خواص ضدقارچی بره باواود

وور )اانوری و گیاهی( در دنیا،  های زیان موم علیه قارچ

ران بسیار محدود بوده و فقر  چنرد   این مطالعات در ای

مررورد تحقیرر  در رابطرره بررا خررواص ضرردباکتریایی و   

های بیماریزای انسانی صرورت   ضدقارچی ون علیه قارچ

 گرفته است. 

پرس از   زدگری  یدگی و کپر  عامل پوسر  یها قارچ

روی گستره وسیعی از محصوالت کشرراورزی  ، برداشت

در  ویرر ه و هررر سرراله، بررهو مررواد بررتایی رشررد نمرروده 

را بره   قابل تواهیخسارات کشورهای در حال توسعه، 

 Bautista-Baños) دنررکن تولیررد کننرردگان وارد مرری 

 ، Botrytisهرای   هرای متعلر  بره ارنس     (. قرارچ 2014

Aspergillus، Rhizopus  وPenicillium ترررین از مهررم

بیمارگرهای محدود کننده  ول عمر پرس از برداشرت   

در ایررن بررین،  ی مرری باشررند و  محصرروالت کشرراورز 

هررای خطرنرراک از اهمیررت   هررای مولررد زهرابرره  گونرره

 Aspergillusقرارچ   ای برخروردار هسرتند.   العراده  فرو  

flavus    روی بسیاری از محصوالت کشراورزی از املره

پسته و سایر خشکبارها و مواد بتایی رشد نمروده و برا   

تولید سم سر انزای وفالتوکسین موا  ولرودگی ونهرا   

هرای  عنوان یکری از گونره  به  A. tubingensis  شود.می

های انگور و کشمش را کلنیرزه  حبه ،مولد اکراتوکسین

از کالدوسرررپوریومی ناشررری کنرررد و پوسررریدگی مررری

Cladosporium cladosporioides تررررین  از شرررایع

شود های انگور در بعضی از منا   محسوب میبیماری

(Briceño and Latorre 2008.)   قررارچBotrytis 

cinerea    نیز عامل ایجاد کپ  خاکسرتری در بسریاری

فرنگری، کیروی،   ها از امله سی ، انگور، گواره  از میوه

 Romanazzi andشود )هلو و توت فرنگی محسوب می

Feliziani 2014)  

هایی که امروزه برای اسرتفاده از   دلیل محدودیت به

ویر ه در مرورد محصروالت انبراری      سموم شیمیایی بره 

اهرت یرافتن    یا گسرترده  یقاتحقاست، تاعمال شده 

روش اررایگزین و ایمررن برررای حفاوررت محصرروالت   

کشاورزی در مقابل عوامل بیماریزا شروع شرده اسرت.   

هرا، اسرتفاده از ترکیبرات  بیعری برا       یکی از این روش

خاصیت ضدمیکروبی مانند کیتروزان، گلوکوسرینوالت،   

 Packer andباشرد )  مروم مری   های گیاهی و بره  اسانس

Luz 2007.) 

انگرور  پسرته و   یتبه اهم یتپ وهش، با عنا یندر ا

 هرای  کشور و خسارت یاز ن ر صادرات برا (و کشمش)

 یولرودگ  وی ه از ن ر به های بیمارگر قارچ یفیو ک یکمّ

 .A و A.  flavus از یناشرر یقررارچ هررایبرره زهرابرره

tubengensisدر کنتررل  مروم   عصاره اتانولی برره  یر، تاث

 .C و B. cinerea ،A. tubingensis یها قارچ یولوژی ب
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cladosporioides یمراریزای ب یهرا  قرارچ  ینتر که مهم 

اسرتان   شرهر  ینپس از برداشت انگور در منطقره مشرگ  

 A. flavusو همچنرین قرارچ    شوند ردبیل محسوب میا

 یبررسر عامل کپ  زرد و مولد وفالتوکسین در پسرته  

 شد.

 

 هاروش و مواد

 .C و B. cinerea یهرررا قرررارچدر ایرررن تحقیررر ،  

cladosporioides    که در مطالعات قبلی نگارنردگان از

شرهر اداسرازی و    ینانگور در منطقره مشرگ   های یوهم

شناسررایی شررده بودنررد، مررورد اسررتفاده قرررار گرفتنررد 

(Davari and Ezazi 2016.) از قررارچ ای یررهادا A. 

tubingensis قیشر یجانولوده وذربا یکه از انگورها یزن 

 شناسری  قرارچ  یوناز کلکس ییشده بود )اهدا یاداساز

همچنرین   این من ور انتخاب شد. ی(، برایزدانشگاه تبر

از وزمایشگاه کنترل بیولوژی  دانشگاه  A. flavusقارچ 

گیررری، ابترردا  من ررور عصرراره برره تهررران دریافررت شررد.

هرای زنبرور عسرل     ووری شده از کندو های امع موم بره

گرم  سیقطعات ریز خرد شده، سپس استان اردبیل به 

درصد مخلروط و   هشتادلیتر اتانول  میلی یکصداز ون با 

روی شیکر انکوباتور  C25°ساعت در دمای  48مدت  به

دور در دقیقره( تکران داده شررد. پرس از تبخیررر     150)

 با استفاده از دستگاه روتاری، عصراره خرالب بره    ،الکل

 هشرتاد درصد )وزن به حجم( اترانول   دهدست ومد که 

های بیولوژی   درصد به ون اضافه شده و تا زمان وزمون

نگهداری شد. وزمون  C4°رنس در دمای تیره  در شیشه

عصراره   های قرارچی نسربت بره     تعیین حساسیت گونه

موم با افزودن مقادیر مناسبی از عصاره )برای تهیره   بره

 یکروگررم م 1000و  500، 250، 100، 50 یها بل ت

شرد )از   نجرام ا PDAکشرت   ی بره محر   لیترر(  یلیبر م

 یپترر  یهرا  عنوان حالل استفاده شد(. تشت  اتانول به

 هرای  یس موم با د مختلف عصاره بره یها بل ت یحاو

 زنری  یره ما یمارگر،ب یها از کشت اوان قارچ یسلیومیم

کره   زمرانی  تادراه سلسیوس  25±1 یشده و در دما

 یشاهد را پرر کنرد، نگهردار    یپتر پرگنه قارچ، تشت 

 رور   رشد قارچ بر اساس قطرر پرگنره بره    یزانشدند. م

هرای   بل رت  یو درصرد بازدارنردگ   یرری گ روزانه اندازه

 MGI = (dc-dt)/dc اسراس فرمرول   برر عصاره مختلف 

؛  =dtگیرری شرده در تیمرار   )قطر پرگنه انردازه  (100×

محاسربه  (  =dcگیری شرده در شراهد  قطر پرگنه اندازه

شراهد   یمرار در سه تکرار انجام شد و در ت یشوزما شد.

ها با استفاده از  داده یومار یهاز اتانول استفاده شد. تجز

 یررانگینمو مقایسرره  SPSS (V 16) یافررزار ومررار نرررم

 % انجرام 5در سرط    یها با استفاده از وزمون تروک  داده

 .شد

 

 بحث و نتایج

 یرمرده از تراث  دسرت و  بره  یجنترا تجزیه و تحلیل وماری 

 یرزان نشان داد کره از ن رر م   موم عصاره بره یوکنترلیب

 یهرا  بل رت های قارچی،  بین گونه رشد،از  یبازدارندگ

ایررن عصرراره و همچنررین برررهمکنش بررین    مختلررف

تفرراوت هرای مختلرف ون    هرای قرارچی و بل ررت   گونره 

(. همچنین 1)ادول  ( واود داردP≤0.01) داری یمعن

شود که با افزایش بل رت عصراره، درصرد     مالح ه می

یابرد؛   های بیمارگر افزایش مری  بازدارندگی از رشد قارچ

هرای مرورد بررسری     مقایسه تاثیر این عصاره علیه قارچ

 99داری را در سررط  احتمررال  اخررتال  ومرراری معنرری

سررازد. همچنررین برررهمکنش بررین  درصررد وشررکار مرری

هرای مختلرف عصراره نیرز      ی و بل رت های قرارچ  گونه

 و ایرن بره   (1)اردول  دهد  داری نشان می تفاوت معنی

های قارچی  معنای متفاوت بودن میزان حساسیت گونه

باشرد   در موااهه با بل ت مشخب از عصاره مزبور مری 

 (.1)شکل 

میانگین بازدارندگی از رشد  یسهنتایج حاصل از مقا

هرای   بل رت س  تو یماریزای مورد بررسیقارچ ب چهار

 یبا استفاده از وزمون توک موم مختلف عصاره اتانولی بره

 .Cو   A. tubengensisهررای قررارچنشرران داد کرره  

cladosporioides 11/79و % 88/80ترتیرر  بررا %  برره 

هرزار   از رشد را در بل رت  بیشترین درصد بازدارندگی

 دهنرد. عصاره مزبور نشران مری  لیتر میکروگرم بر میلی

B. cinerea %(88/68 )از رشد  یبازدارندگالبته درصد 

( در بیشینه بل ت مورد استفاده 55/67)% A. flavusو 

 (. 1)شکل  قابل تواه است یزناین عصاره 
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 .یمورد بررس یها بر قارچ موم عصاره اتانولی بره یوکنترلیب یتقابل یحاصل از بررس یها داده یانسوار یهتجز -1ادول 
Table 1. Analysis of variance of data resulted from assessment of biocontrol abilities of ethanolic extract 

of propolis on  the fungi. 

 

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

 

 

 
بره  بیماریزا   قارچچهار از رشد  یریدر الوگ موم عصاره اتانولی برهمختلف  یها حاصل از کاربرد بل ت یدرصد بازدارندگ -1شکل 

  .PDAکشت  ی روش اختالط با مح

 باشد. می p ≤ 0.05 در یمارهات ینب دار یاختال  معن یانگرب های مشابه ستوندر هر  یرمتشابهحرو  ب

Fig 1. The inhibition percent resulted from the application of different concentration of ethanolic extract of propolis 

against four pathogenic fungi by mixing with PDA media. 

Values followed by the different letter within the same column have not significant differences in P > 0.05. 

 

میرزان   موم بره  اند که بره مطالعات متعدد نشان داده

زیادی خاصیت ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضدقارچی 

(. تحقیقات زیادی Kalogeropoulos et al. 2009دارد )

هرای   موم علیه قرارچ  در رابطه با خاصیت ضدقارچی بره

 Candida albicansبیمررراریزای انسرررانی از املررره 

(Haghdoost et al. 2016 و قرارچ )   هرای درماتوفیررت

مروم علیره    صورت گرفته است. اثررات ضردقارچی برره   

 Penicilliumهای بیماریزای گیاهی ماننرد   برخی قارچ

italicum (Yang et al. 2011 ،)Alternaria 

alternata ،Fusarium sp. ،Botrytis cinerea 

(Curifuta et al. 2012 ،)Aspergillus fumigatus  در

کشورهای دیگر بره اثبرات رسریده اسرت، امرا تراکنون       

مروم ایرانری   پ وهشی در خصوص اثرات بازدارندگی بره

ه اسرت.  های بیماریزای گیاهی صورت نگرفتر روی قارچ

در تحقی  حاضر، برای اولین بار، اثرات ضدقارچی ایرن  

فروورده  بیعی علیه چهار قارچ عامل بیمراری پرس از   

برداشت محصوالت کشاورزی شرامل کپر  زرد پسرته    

)مولد وفالتوکسین(، کپ  خاکستری انگرور و بسریاری   

از محصوالت بابی دیگر و عوامل پوسیدگی سیاه انگرور  

ات شررد. خررواص ضرردقارچی و کشررمش بررسرری و اثبرر

 رور عمرده ناشری از ترکیبرات فالونو یردی       موم به بره

(. از  رفی نوع Ozan et al. 2009مواود در ون است )

مروم در  حالل مورد استفاده اهت استخراج عصاره برره 

میزان خاصیت ضد میکروبی و ضرد قرارچی ون نقرش    

Mean square Df source treatment    

    

594.36** 3 fungi  
7330.178** 4 concentration  

150.583** 12 concentration  ×  fungi   

4.296 40  Error 
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دهرد کره   مهمری دارد و مطالعرات مختلرف نشران مری     

باشررد  مناسرربی برررای ایررن من ررور مرری اتررانول، حررالل

(Quiroga et al. 2006 .) 

 

 گیری کلینتیجه

هررای قررارچی پررس از هررای ناشرری از بیمرراریخسررارت

برداشررت برره لحررا  کرراهش کیفیررت محصررول، تولیررد 

هرای قرارچی خطرنراک بررای سرالمتی و عردم       زهرابه

موفقیت در صادرات محصوالت کشاورزی، از مشرکالت  

شکی در عصر حاضر اسرت. برا   عمده پیش روی گیاهپز

تواه به نیاز اهانی و تقاضا برای تامین بتای سالم برر  

هرا  اساس استانداردهای بهداشتی، کنترل این بیمراری 

هرای ایمرن و بیرشریمیایی امرری      با اسرتفاده از روش 

 مواد با منشا  بیعیاستفاده از  باشد. ااتناب ناپتیر می

 یروشررعنرروان  برره یرراهیگ هررای یمرراریدر کنترررل ب

عنروان   و به یدهمطرح گرد یردر چند سال اخ یولوژی ب

از  یاریتواره بسر   یمرن، حرال ا  ینمؤثر و در عر  یروش

را به خود ال  کرده است. این ترکیبرات نره    ینمحقق

علرت خرواص    تنها فاقرد اثررات ارانبی بروده بلکره بره      

هرا   کیفیت و  ول دوره انبارداری میروه  اکسیدانی، ونتی

. نترایج حاصرل از ایرن تحقیر      ندده افزایش می یزرا ن

مروم از خاصریت   دهد که عصراره اترانولی برره    نشان می

تواند به حفاورت   ضدقارچی خوبی برخوردار بوده و می

از محصوالت کشاورزی کم  کند. البته نیاز بره انجرام   

-مطالعررات تکمیلرری وزمایشررگاهی و میرردانی برررای برره

 کارگیری نتایج پ وهش واود دارد. 
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