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چکیده
بشر،سالمتیتهدیدازجملهشیمیاییهايکشآفتخطرناكاثراتکاهشهدفابگیاهیايزبیماريعواملزیستیکنترلامروزه

سالکعلف.باشدمیاولویتیکمقاومزايبیماريعواملپیدایشوغیرهدفموجوداتبردنبیناززیست،محیطآلودگی
)Ceratocephalus falcatus L.(کوتاهساقهبامتر،سانتی3-5ارتفاعبهساله،یککوتاه،وکوچکبسیارگیاهآالله،تیرهازايگونه

بانیشابور)شهرستان(بوژمهرانروستاياز1394ماهاردیبهشتدرتصادفیکامالًطرحپایهبرتکرارسهدرگیاهیهاينمونهاست.
اثرواکسیدانیآنتیخاصیتوکلفالونوئیدکل،فنلشاملفیتوشیمیاییخصوصیاتبررسی،مورفولوژیکیخصوصیاتثبتهدف

Fusariumقارچرويگیاهایناستونیومتانولیآبی،عصاره graminearumمیانگینطوربهبوتههردرگلتعداد.گردیدآوريجمع
وزنگرمدراسیدگالیکگرممیلی098/0کلفنلمیزان.آمدبدستمترسانتی3هواییاندامطولوعدد19برگتعدادعدد،5

مهار%61/70آناکسیدانیآنتیفعالیتونمونهخشکوزنگرمدرکوئرستینگرممیلی302/0کلفالونوئیدمیزاننمونه،خشک
Fusariumقارچرويهاعصارهتأثیرنظرازشد.تعیینآزادهايرادیکال graminearum،نمونهرامیسلیومخطیرشدبیشترین

خطیرشدروييبیشتربازدارندگیدرصد،ppm30غلظتبامتانولیعصارهنتیجهدر.داشتمتانولیعصارهراکمترینوشاهد
درخوبیجایگاهازوبودهضدقارچیخاصیتداراينیزسالکعلفگیاهکردبیانتوانمیکهداشتبررسیموردقارچمیسلیوم

باشد.میبرخوردارمطالعاتیهايبرنامه

.مورفولوژيقارچی،ضدخواصاتنوفارماکولوژي،،آالله:کلیديهايواژه

مقدمه
راهیگیاهیهايعصارهضدمیکروبیفعالیتبررسی

عواملعلیهجدیدزیستیهايترکیبکردنپیدابراي
انرژيمواداینبیوسنتزبرايگیاهانگیاهیست.زايبیماري
رشدبراثريهاترکیباینکهزمانیرند.بمیبکاررازیادي

داشتهدیگريمنافعبایدقاعدتاًباشند،نداشتهگیاهنموو
یکگیاهان،درهاترکیباینوظایفزمینهدرمطالعهباشند.

تحقیقاتیهايهپروژازبسیاريبرايمهموجذابموضوع
موردهاترکیباینازتعدادياکولوژیکینقشواستشده

Abdolmaleki(استگرفتهقرارتحقیقوبررسی et al.,
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ومشکالتبرخیبروزدلیلبهاخیرهايسالدر).2010
هايسیستمدریشیمیایسمومصرفمازناشیتهدیدهاي
موادبالقوهپتانسیلازاستفادهبهزیاديگرایشکشاورزي،
ایجادهرزهايعلفوهایماريبآفات،کنترلدربیولوژیکی

Abdolmaleki(استشده et al., 2011.(
میکروبیضداثررويبروجوجستوبررسی

کهاستدادهنشانطبیعیهايترکیبوگیاهیهايعصاره
اندکردهارائهراعفونتضدعواملازيابالقوهمنابعگیاهان

استداشتهدنبالبهراجدیديهايترکیبمعرفیامراینکه
)Semnani et al., گیاهیهايهعصاروهااسانس).2007

ازجملهمتفاوت،زیستیهايفعالیتباهاییترکیبداراي
Rodriguez(اشندبمیمیکروبیضدخواص et al., 2005.(

فنلی،(اسیدهايفنلیهايترکیبازغنیمنبعگیاهان
هاياکسیدانآنتیمهمترینکههستندها)تاننودهافالونوئی

رژیمدرموجودهاياکسیدانآنتیآیند.میشماربهیعیطب
واکسیداتیواسترسمقابلدربدنمحافظتلحاظبهغذایی
Jamshidi(هستنداهمیتحائزسالمتحفظ et al.,

عنوانبهاکسیدانیآنتیخواصباهاترکیبازعداديت).2010
ازجملهکهشودمیساختهگیاهانتوسطثانویههايفرآورده

گیاهانمواجهدرکهکرداشارهفنولیهايترکیببهتوانمی
دشومیتولید)ROS(اکسیژنفعالهايگونهبا
)McDonald et al., بهگیاهضدقارچیاثرفرایند.)2001

بهآسیبطریقازتواندمیاکسیدانیآنتیهايترکیبدلیل
DNA،،در نهایتوسلولیدیوارهبهآسیبمیتوکندري
Yahya-abadi(باشدمیکروارگانسیممرگ et al., 2011.(

نیزسالکعلفآنهابهکه،Ceratocephalusسرده
ورنگزردهاگل.اندکوچکوعلفیگیاهانی،گویندمی

رسیدنازپسکهباشندمیهمازجداومتعددآنهايبرچه
گونه.شوندمیمنقاربهمنتهیاغلب وتبدیلهاییفندقهبه

Ceratocephalusایراندرجنساینمهم falcatus

,Mirjalili(باشدمی 2008(.Ceratocephalus falcatus

کوتاه،وکوچکبسیارگیاهاست.آاللهتیرهازايگونه
باشد.میکوتاهساقهبامتر،سانتی3-15ارتفاعبهوسالهیک

قطعاتباايپنجهتقسیماتشاملبریده،بسیارآنهايبرگ

باکوچک،بسیارزرد،منفرد،هاگلاست.خطیوباریک
پوشیدهنوشگاهیچالهبهمجهزگلبرگ5وسبزکاسبرگ5
دویاقوزدوشاملهابرچهاست.قاعدهدرفلساز

انتهادرچنگالیوخمیدهمنقاريدارايقاعدهدربرجستگی
گلدهیموسمومعدودوکمآنهايپرچمتعدادواستبوده
,Ghahreman(استماهاردیبهشتتااسفندآن 1996.(

Fusariumخوشهفوزاریومیبالیتبیماري Head

Blight)FHB (وغالتقارچیمهمهايبیماريازجمله
بیمارياین.گرددمیمحسوبدنیاسرتاسردرگندمویژهبه
داردبیشتريشیوعمرطوبنیمهومرطوبنقاطدر
)Moradi et al., هاسالازبیماريایننیزایراندر).2012

Bamdadian(استداشتهوجودپیش & Torabi, 1983.(
کشورهاازبسیاريدربیمارياینعاملغالبهايگونه

Fusarium graminearum،F. avenaceumوF.

culmorumبهآلودگی.استFusarium graminearum

هايمایکوتوکسینبهدانهآلودگیمنجربهتواندمی
deoxynivalenol)DON(،3-acetyldeoxynivalenol)3-

ac DON،(15-acetyldeoxynivalenol)15-AcDON(،
nivalenol)NIV(وzeralenone)ZEA(شود

)2014.,aletiMiyanab.(
واتانولیمتانولی،آبی،هايعصارهاثربررسیدر
رشدرب)terrestrisTribulus(کخارخساستونی

.Bرچقامیسلیومی sorokiniana،بینداريمعنیتفاوت
برايخارخسکاستونیواتانولیمتانولی،آبی،هايعصاره

.Bقارچمیسلیومیرشدازجلوگیري sorokinianaنیافتند
)Bahraminejad et al., ازاستفادهباپژوهشیدر.)2011

Laurus(وببرگگیاهاناسانس nobilis(،فلفلینعناع
)Mentha piperita(سدابو)Ruta graveolens(

.Fهايقارچتوانستند oxysporumوR. solaniتارا
Pirajno(کنند مهار100% et al., 2004(.

همچنینوگیاهاینهايمتابولیترويکهآنجاییاز
ایناست،انجام نشدهتحقیقیآنضدمیکروبیخاصیت

وگیاهاینوشیمیاییبیخصوصیاتمطالعهمنظوربهتحقیق
واستونیآبی،هايعصارهضدقارچیفعالیتبررسی
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Fusariumقارچرويسالکعلفمتانولی graminearum

عصارهاستخراجبرايحاللترینمناسببهدستیابیو
رشدبازدارندگیدرمؤثروفعالهايمتابولیتحاوي

است.انجام شدهنظرموردقارچمیسیلیوم

هاروشومواد
گیاهیهاينمونهشناساییازبعد،1394اردیبهشتدر

گروهییدأتوشابورینشهرستانازنظرموردرویشگاهدر
خصوصیاتثبتبهاقدام،گلستاندانشگاهشناسیگیاه

طریقازبرگتعدادوگلتعداد.گردیدآنهامورفولوژیکی
.شدتعیینکشخطوسیلهبههواییاندامطولوشمارش

درتودهسهازهوایی،هاياندامهمهشامليهانمونهسپس

وکشاورزيعلومدانشگاهآزمایشگاهبهوآوريجمعمحل،
طرحپایهبرتحقیقاین.گردیدمنتقلگرگانطبیعیمنابع
مورفولوژیکبخشدرکهطوريبه،شدانجامتصادفیکامالً

ضدقارچیآزمونبخشدروتکرار3دارايبیوشیمیاییو
عصاره،بدون(شاهدتیمارچهاردارايآزمایشها،عصاره
تکرار3بااستونی)عصارهومتانولیعصارهآبی،عصاره

GPSوسیلهبههارویشگاهجغرافیاییمختصاتوارتفاع.بود

ازنیزهواشناسیآمار.)1(جدولگردیدثبتوتعیین
ازنیزمنطقههرازو)2(جدولتهیههواشناسیایستگاه

درسپسوتهیهخاكنمونهمترسانتی30تا0عمق
).3(جدولگردیدآنالیزآزمایشگاه

علف سالکآوريجمعمحلرویشگاهنیشابور،جغرافیاییمختصاتوارتفاع-1جدول
جغرافیاییمختصاتدریاسطحازارتفاعرویشگاه

متر1316نیشابور
241036N

535858E

N:شمالیE:شرقی

علف سالکآوريجمعمحلرویشگاهونیشابورهواشناسیآمار-2جدول

درجهحداقلسال
مطلقحرارت

درجهحداکثر
مطلقحرارت

درجهمتوسط
حرارت

رطوبتحداقل
مطلقنسبی

رطوبتحداکثر
مطلقنسبی

متوسط
رطوبت
نسبی

میزان
بارندگی

)mm(

تبخیرمیزان
)mm(

13917/8 -6/3429/14159216/539/2451942
13927/5 -7/3435/14219235/537/1633/2153
بهار

1393
5/44/3236/181/184/858/489/865/858

سالکعلفآوريجمعمحلرویشگاهونیشابورشناسیخاكخصوصیات-3جدول

بافت
pH

هدایت
الکتریکی

)Ec(

کربندرصد
)OC(آلی

فسفر
جذبقابل

ازت
کل

پتاسیم
جذبقابل

)ppm(بافتنوعشنسیلترس
23/7887/01/04/406/0160لوم- سیلت165628
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متانولیعصارهتهیه
خشکاندنبهاقدامها نمونهانتقالوآوريجمعازپس

در،گرادسانتیدرجه26دمايبااتاقمحیطدرآنها 
یکمیزانبهسپس.گردیدمناسبتهویهباوسایهشرایط

وریختهلیتريمیلی50ارلندرراشدهپودرگیاهازگرم
CC20هانمونهسپس.شداضافهآنبه% 80متانول

عصارهبعد وگرفتهقرارشیکررويساعت24مدتبه
شد.صافصافیکاغذازاستفادهبانمونهحاويمتانولی

فالونوئید،کلفنلگیرياندازهبرايخالصعصارهآنگاه
گرفت.قراراستفادهمورداکسیدانیآنتیفعالیتوکل

کلفنلگیرياندازه
ســیوکالتیوفــولینروشازاســتفادهبــاکــلفنــلمیــزان

درعصارهازمیکرولیتر20ابتداکهطوريبهشد.گیرياندازه
ومقطـر آبلیتـر میلـی 16/1بعـد  وریختـه آزمـایش لوله

ازبعـد شـد. اضـافه آنبـه سیوکالتیوفولینمیکرولیتر100
سـدیم کربناتمحلولمیکرولیتر300استراحت،دقیقه8-1

مـدت بـه زدنهـم ازبعـد وشـده  اضـافه محلـول به20%
تـاریکی درگـراد سـانتی درجه20بخارحمامدردقیقه30

عصـاره جایگزینخالصمتانولشاهدتیمار درگرفت.قرار
توسـط نـانومتر 760مـوج طـول درسپسگردید.متانولی
گـرم میلـی برحسبنتایج.شدقرائتاسپکتروفتومتردستگاه
بـراي .گردیدمحاسبهخشکنمونهگرمیکدراسیدگالیک

اسـید گالیکمتفاوتهايغلظتازکالیبراسیونمنحنیرسم
متـانول درلیتـر) برگرممیلی250و50،100،150،200(

لیتردرگرمیکبرايمقداراین).1(شکلشد استفاده80%
دراسـید گالیـک گرممیلیحسببرکلفنلوشدهمحاسبه

رابطــهبوسـیله  کـه ،آمـد بدســتخشـک بـرگ گـرم 100
Y= 0.0063XوشودمیمحاسبهYمقابـل کهاستعددي

کـه ، آیـد میبدستXطریقاینازوشودمیخواندهبالنک
گـرم 100بـراي آنازپـس وآمـده بدسـت گرمیکبراي

Sigleton(شودمیمحاسبه et al., 1999(.

نمودار استاندارد و معادله خط اسیدگالیک-1شکل

کلفالونوئیدمحتواي
کلریدآلومینیومروشازفالونوئیدمحتوايمحاسبهبراي
بامتانولیعصارهازلیترمیلی5/0کهصورتیبهشد.استفاده

%10کلریدآلومینیوملیترمیلی1/0متانول،لیترمیلی5/1
مقطر)،آبلیترمیلی100درکلریدآلومینیومگرم10(
درگرم41/2(موالریکپتاسیماستاتلیترمیلی1/0

مخلوطآب مقطرلیترمیلی8/2و)آب مقطرلیترمیلی10
متانولیعصارهجایگزینخالصمتانولشاهد،تهیهبرايشد.

ه،شددادهقرارتاریکیدردقیقه30حاصلمحلولگردید.
دستگاهتوسطنانومتر415موجطولدرسپس

Chang(شدقرائتاسپکتروفتومتر et al., رسمبراي ).2002
کوئرستیناستانداردمختلفهايغلظتازاستانداردمنحنی

شد.استفادهلیتر)برگرممیلی250و50،100،150،200(
درفالونوئیدمیزانتعیینبرايآمدهبدستخطرابطه از

).2(شکلگردیداستفادهخشکمادهگرم100

DPPHاکسیدانی به روش فعالیت آنتی

عصاره لیتر از میلی2ابتدا اکسیدانی، تعیین فعالیت آنتیبراي
لیتر میلی2هاي آزمایش ریخته و با متانولی را در لوله

در DPPHگرم DPPH)004/0%004/0محلول متانولی 
لیتر متانول) مخلوط گردید.میلی100
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کوئرستینخطمعادلهواستانداردنمودار-2شکل

لیترمیلی2وDPPHلیترمیلی2شاملکنترلمحلول
دردقیقه30مدتبههالولهدادنقرارازبعداست.متانول

دستگاهتوسطنانومتر517موجطولدرهانمونهتاریکی،

McDonald(شدقرائتاسپکتروفتومتر et al., 2001.(
درصدبه1رابطهتوسطنمونهجذبازآمدهدستباعداد
شد.تبدیلمهار

درصدDPPH=)شاهدجذبدرصد-نمونهجذبدرصد(/ شاهدبذجدرصد× 1100رابطه 
Acontrol:نانومتر517درکنترلمحلولجذب
Asampel:نانومتر517درنمونهجذب

استونیوآبیمتانولی،هايعصارهضدقارچیخاصیتبررسی
استونی،هايعصارهقارچیضدتأثیرارزیابیمنظورهب

کشتمحیطبااختالطروشازطالعه،مموردآبیومتانولی
40کشت،محیطیترلهرازايبهابتدادرشد.استفادهجامد
PDA)Potatoآمادهپودرگرم Dextrose Agar()Merck®(

CC50هايارلندرآنازCC20ومخلوطمقطرآب با
نیومی،یآلومفویلوپنبهبادربکردن مسدودازپسریخته،

مدتبهکشتمحیطحاويهايارلنسازيسترونمنظوربه
درجه121دماییشرایطبااتوکالودروندقیقه20

ازهاارلنادامهدرشدند.گذاشتهباریکفشاروگرادسانتی
50حدودبهکشتمحیطدمايلتنزتاوخارجاتوکالو
آنگاه ،شدهسترونبیولوژیکهودزیردرگرادسانتیدرجه
در باشند،شدهضدعفونیکامالًاینکهازاطمینانحصولبراي

سپسشدند.دادهقراربنفشءماورااشعهتابشمعرض 
ازجلوگیريبرايمذابPDAباppm30غلظتباسرشاخه

شد.مخلوطارلندروناختالطایجادعدمومحیطبستن

هايعصارهازیکهرمختلفهايغلظتحاويکشتمحیط
9پتريهايتشتکبهالکلیچراغشعلهکنارگیاهی
شاهدتیمارنمونهدرالبته شدند.دادهانتقالمتريسانتی
هايمحیطانعقادازپس.نشداضافهکشتمحیطبهعصاره
جدایهروزهچهارکشتپرگنهحاشیهاز،عصارهحاويکشت

.Fقارچی graminearumقطربهآگارقرصآزمایشمورد
هايتشتکمرکزدروتهیهجوانمیسیلومحاويمترمیلیپنج

هرکهتکرار3تعداد،تیمارهرازايبهشد.دادهقرارپتري
گرفت.قرارارزیابیموردبود،دیشپتري10شاملتکرار
درومسدودپارافیلمازنواريباپتريهايتشتکدرب

تامطلقتاریکیوگرادسانتیدرجه25±1دماییشرایط
درونقارچیپرگنهتوسطشاهدتیمارتشتکشدنپرزمان

رشدانکوباسیون،دورهاتمامازپسشدند.نگهداريانکوباتور
مترمیلیحسببرPDAکشتمحیطرويمیسلیومخطی

Sajjadi(بازدارندگیدرصدگردید.ثبتومحاسبه &

Assemi, .شدتعیین2رابطهطریقاز)2014
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IP = [(Dc)       2(رابطه – Dt ) / Dc ] × 100

Dc،ممانعت از رشد میسلیوم قارچIPدر این رابطه 

میانگین قطر Dtد،میانگین قطـر رشـد میـسلیوم در شاه
باشد.میتیماررشد میسلیوم در 

برايوSASافزارنرمازنیزهادادهتحلیلوتجزیهبراي
درLSDآزمونازهامیانگینمقایسهوواریانستجزیه
.شداستفاده% 5سطح

نتایج
بوتههردرگلتعدادمورفولوژیکی،خصوصیاتنظراز

اندامطولوعدد19برگتعدادعدد،5میانگینطوربه
گردید.تعیینمترسانتی3هوایی

شناختهسالکعلفنامبامنطقهدربررسیموردگیاه
بودهگیاهایناستفادهقابلبخشگلدارهايسرشاخهوشده

پوستیهايبیماريدرمانبرايداروییعنوانبهراآنو
کنند.میاستفادهسالکدرمانخصوصبه

کههستندگیاهیثانویههايمتابولیتفنلیهايترکیب
وجودآنهاازحاصلهايفرآوردهوگیاهاناغلبدر

اکسیدانیآنتیفعالیتهاترکیباینازبسیاريوداشته
،فنلمیزان).aletMorshedloo.,2201(دارندباالیی

4جدولدرگیاهایناکسیدانیآنتیفعالیتوفالونوئید
است.شدهآورده

درداريمعنیاختالفدارايمیسلیومرشد،3شکلطبق
شاهدنمونهرامیسلیومخطیرشدبیشترینوبود% 1سطح

داشت.متانولیعصارهراکمترینو
از نظر درصد بازدارندگی نیز بیشترین مربوط به عصاره 

%) و درصد بازدارندگی دو عصاره استونی 25/68متانولی بود (
).4% تعیین گردید (شکل 26/41% و 96/57ترتیب و آبی به

بحث
بالقوه مواد بیولوژیکی با اثرات تواناستفاده از 

ن اتوجه محققکشی موردضدباکتریایی، ضدقارچی و حشره
متابولیت ثانویه 5000بیش ازگیاهان .زیادي قرار گرفته است

کنند که بسیاري از این طبیعی با وزن مولکولی پائین تولید می
آفات و امراض مؤثر ها در دفاع گیاه در مقابل متابولیت

Muyimaباشند (می et al., 2013(.

علف سالکگیاهاکسیدانیآنتیفعالیتوفالونوئیدفنل،مقادیرمیانگین-4جدول
کلفنلمیزان

گرم)دراسیدگالیکگرم(میلی
کلفالونوئیدمیزان

گرم)درکوئرستینگرم(میلی
اکسیدانیآنتیفعالیت

آزادهايرادیکالمهاردرصدیا
098/0302/0618/70

.Fمیسلیومخطیرشدمیانگینمقایسه-3شکل graminearumسالکعلفمتانولیواستونیآبی،عصارهتأثیرتحت
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.Fقارچرشدبررسی-4شکل graminearumعصارهحاويکشتمحیطدر
).دهدمینشانراقارچرشدمیزانقرمز،حلقهقطر(متانولیت:واستونیپ:آبی،ب:شاهد،الف:

برايحاللبهترینبهدستیابیبرايتحقیقایننتایج
.Fقارچرشدبازدارندهمواداستخراج graminearumنشان

کهايمطالعهبهباتوجهباشد.میمتانولحاللبهترینکهداد
قارچپنجعلیهبرگیاهیگونه27متانولیعصارهاثرروي

ایندربررسیموردهايقارچشدمشخصگیاهیزايبیماري
درنیزتوجهیجالبتنوعوبودهمختلفهايگروهازمطالعه
.شدمشاهدهگیاهیعصارهبهنسبتمطالعهموردقارچپاسخ

بااليحساسیتوفوزاریومقارچبااليمقاومتکهطوريبه
شددیدهگیاهیهايعصارهبهپاسخدرریزوکتونیا

)Abdolmaleki et al., بااليقدرتدهندهنشانکه)؛ 2014
قیتحقاین درکهباشدمیآنکنترلدشواريوقارچاین

آنبرقبولیقابلبازدارندگیاثرمذکورگیاهمتانولیعصاره
روي)،Nazemi)2005تحقیقنتایجباتحقیقایناست.داشته

Heracleum(ایرانیگلپرعصارهاثر persicum(همسو
ضدمیکروبیاثرفاقدآبیعصارهکه دریافتندآنان.باشدمی

عصارهدرحالیکهبود،مطالعهموردهايمیکروارگانیسمعلیه
باسیلوس،هايجنسازباکتریاییگونه5رشدرويبرمتانولی

.داشتمهارياثرنوکاردیاوانتروکوکوساسترپتوکوکوس،

نشاننتایج)2015(همکارانوGorranپژوهشدرهمچنین
Satureja(خوزستانیمرزهگیاهکه داد khozistanica(در

Satureja(ماکروسیفونمرزهبامقایسه macrosiphon(از
واسانسواستبرخوردارباالتريقارچیضدخاصیت
درراتوجهیقابلتأثیرخوزستانیمرزهاتانولیعصاره

Aspergillus(فالووسآسپرژیلوسقارچرشدازجلوگیري

flavus(حالیکهدر،داشتتولیديآفالتوکسینکاهشو
باالترکنندگیتجزیهفعالیتماکروسیفونمرزهآبیعصاره

داد.نشانراB1آفالتوکسین
واستونیآبی،هايعصارهانواعاثرنحوهمورد درالبته
کهطوريبه،داردوجودنقیضیوضدياهگزارشمتانولی
استونومتانولحاللبافلفلینعناعشدهاستخراجعصاره

Bipolarisقارچمیسلیومیرشدبرکمیتأثیر sorokiniana

Abdolmaleki(داشتند et al., کرد بیانتوانمیکه)2011
متابولیتاستخراجبرايمؤثرحاللاینکهبهتوجهبا

گونههرمورددر،باشدمیمتفاوتقارچرشدبازدارنده
بازدارندگیهايآزمایشحاللانواعهمهبابایدگیاهی

گردد.شناساییحاللبهترینتاانجام شود
دارايگیاهاینتوان گفت کهمیکلیگیرينتیجهعنوان به

.استضدقارچیارزشدارايوبودهثانویههايمتابولیت
متانولاینکهبرمبنیراقبلیات مطالعنتایج،اینعالوهبه

درداروییگیاهانازضدمیکروبیمواداستخراجبراي
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حاللهگزانواتانولآب،ازجملههاحاللدیگربامقایسه
تااستنیازکهبیان کردتوانمیوکندمیییدأتاست،بهتري
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Abstract
The biological control of plant pathogens is a priority for reducing of the dangerous effects of

chemical pesticides that are include threats for human health, environmental pollution, and the
emergence of pathogens resistant eliminates. Ceratocephalus falcatus L. such a buttercup, plant
is very small annual plant, 3-5 cm tall, it has short stems. Plant samples were collected based on
completely randomized design with three replications in May 2015 from the village of
Buzhmehran (city of Neyshabur) to record of morphological, phytochemical characterization
such as total phenol, total flavonoids and antioxidant water extract, methanol and acetone plant
the fungus Fusarium graminearum. The number of flowers per plant on average 5 numbers, leaf
number was 19 and the plant is 3 cm tall. The total phenol Gallic acid 0/098 mg per gram of dry
weight, the flavonoids quercetin 0/302 mg per gram of dry weight and percent free radical
scavenging antioxidant activity it was determined 70/618. The effect of the extracts on the
fungus Fusarium graminearum were showed that the most-linear growth of mycelium to control
the methanol extract had the lowest. As a result, methanol extracts percent more on linear
growth inhibition was assessed fungus can be concluded that Ceratocephalus falcatus has
antifungal properties and enjoys good standing in study programs.

Keywords: Buttercup, ethno pharmacology, anti fungi, morphology.


