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چکیده
Zataria(شیرازيآویشنشاملداروییگیاهچهاراسانسبازدارندگیاثر multiflora Boiss.(،فلفلینعنا)Mentha piperita L.(،
Foeniculum(رازیانه vulgare Miller.(اکالیپتوسو)Eucalyptus camadulensis Dehnh. (پوسیدگیبیمارياصلیعاملدوعلیه
Rhizoctoniaو Fusarium solani(لوبیاطوقهوریشه solani (ضدقارچیشاخصمنظوراینبراي.شدبررسیزنجاناستاندر

)AI(غلظتچهاردرزابیماريهاي قارچعلیهمذکورهاي اسانسppm100،200،300روشبهتیمارهربرايتکرارپنجو400و
نعنااسانسوبیمارگردوهرعلیهغلظتچهارهردرشیرازيآویشناسانسنتایج،براساسشد.بررسی"معکوسپتريظرف"

.Rعلیهغلظتچهاردرفلفلی solaniغلظتدروppm400F. solaniکامل،(بازدارندگیبازدارندگیاثربیشترینAI=100%(را
اینازاختالطنسبتشش،فلفلینعناوشیرازيآویشناسانسبینسینرژیستیاثراتبررسیبرايداشتند.%5يدارمعنیسطحدر
.Fقارچعلیهاسانسدوبینسینرژیستیاثروجوددهندهنشانبخشایننتایجشدند.ارزیابیاسانسدو solani.اثربررسیبرايبود

بذرهايبعدوشدهآلودههمزمانطور بهبیمارگردوهرباها گلدانخاكگلخانه،شرایطدربیماريکنترلبرآنهامخلوطوها اسانس
کشتها گلدانایندرآنهامخلوطوفلفلینعناوشیرازيآویشنيهااسانسمختلفيهاغلظتباتیمارازپسنازرقمقرمزلوبیا

تیمارهربرايتکرارچهاروبوده3500وppm200،400،600،800،1000،1500،2000،2500،3000شاملها غلظتشدند.
شاملبیماريکنترلبرتلفیقیهاينسبتترینمؤثرشد.گلخانهدربیماريدار معنیکاهشموجبها اسانسبابذرهاتیماررفت.کارب

رابیماريکهاي گلخانهآزموندرتیمارترینمؤثربود.فلفلینعنابهآویشن20:80نسبتوفلفلینعنابهآویشن40:60نسبتدو
.)P=0.05(بودppm1500غلظتدرفلفلینعنابهآویشن40:60تیمار،کردکنترلتوجهیقابلطور به

.بیولوژیککنترل،حبوباتطوقه،وریشهقارچیپوسیدگی،گیاهیاسانسکلیدي:هاي واژه
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مقدمه
مهمهاي بیماريازالوبیطوقهوریشهقارچیپوسیدگی

بیماريمهمترینعنوانبهزنجاناستاندروبودگیاهاین
Fusariumقارچدورود.میشماربهلوبیا solaniو

Rhizoctonia solaniایجادکنندهعواملمهمترینعنوانبه
Naseri(روندمیشماربهزنجاناستاندربیمارياین &

Moradi, اینعلیهيمؤثرمدیریتیروشتاکنون).2007
توسطشدهاتخاذروشترینرایجونداشتهوجودبیماري

همراهوخاكدرهاکشقارچازاستفادهمنطقهدرکشاورزان
کنترلتنهانههاکشقارچایناست.بودهآبیاريآببا

زیستمخاطراتبلکهاندنداشتههمراهبهبخشیرضایت
نادیدهنبایدنیزخاكدرشیمیاییمواداینکاربردمحیطی
Kamangar(شودگرفته et al., کاربرداخیراً).2014

یتسمعدمدلیلبهگیاهیهايبیماريمهاربرايها اسانس
.استگرفتهقرارتوجهموردپذیريتخریبزیستوگیاهی
برابردردفاعیسازوکاريگیاه،کمکبهها اسانستولید

Zini(شودمیقلمدادآفاتوبیمارگرعوامل et al., 2011(.
وداروییگیاهانرويزیاديتحقیقاتاخیرهايسالدر

استانجام شدهگیاهیيزابیماريعواملرويآنهاتأثیر
)Singh et al., Cassia(کاسیاگیاهاسانسییرآکا.)2007

floribunda(میخکو)Dianthus caryophyllus(در
هايقارچازناشیذرتبذرهايآلودگیکاهش

Chaetomium indicumوAspergillus flavusاثبات
,Chatterjee(استشده رابطهدرمتعدديتحقیقات.)1990

.Rبیمارگردوعلیهها اسانسکاربردبا solaniوF. solani

)2006(همکارانوShakaramiایراندر.استشدهانجام
مورت،کوهی،درمنهشاملگیاه5اسانسضدقارچیاثر

قارچچهاررويبرراپونهوانگشتپنجدنایی،آویشن
.Rازجمله solaniدناییآویشنوپونهکهکردندمطالعه

Dhingraداشتند.مهارکنندگیصددرصداثرقارچاینروي

تأثیرخردلاسانسازاستفادهبا)2004(همکارانو
.Rرويرامتوسطی solaniکردند.مشاهدهHoseini

راخوزستانیمرزهوفلفلینعنابازدارندگیاثر)2013(
.Fروي solaniمرزهکهکردگزارشوکردهمطالعه

کشت،محیطلیتردرمیکرولیتر500غلظتدرخوزستانی
همکارانوAmini.شدبازدارندگیصددرصدموجب

آویشنوکوهیآویشن، شیرازيآویشناسانساثر)2012(
ازجملهگیاهیيزابیماريقارچچندرويراباغی

R. solaniلیترربمیکرولیتر200غلظتدروکردهمطالعه
.کردندمشاهدهرادارندگیبازصددرصداثرکشتمحیط

Kamangarازدارندگیباثرات)2014(همکارانو
هفتاتانولیواترياتیلديکلروفرمی،هگزانی،يهاعصاره

اینمطالعهمورديزابیماريقارچدوبرراگیاهیگونه
گیاهانيهاعصارههگزانیفازوکردندبررسیتحقیق
هرعلیههاعصارهترینمؤثرعنوانبهراپونهوکوهیآویشن

سینرژیستیاثراتگرچه.کردندگزارشبیمارگردو
بررسیگیاهیيزابیماريهاي قارچبرخیرويهااسانس

نشدهانجاممذکوربیمارگردورويمطالعاتیچنیناماشده
قارچیضداثر)2015(همکارانوSalekmerajiاست.

.Fرويبررااسطوخودوسگیاهاسانس solaniمطالعه
بازدارندگیصددرصداثرppm2000غلظتدرکهکردند

قارچیضداثر)2014(همکارانوSorkhzaeiداشت.
قارچرويرانعناوسبززیرهدارچین،گیاهاناسانس

F. solaniبیشتریننعناودارچیناسانسکهکردندمطالعه
اثرات)2015(همکارانوKhalediداشتند.رابازدارندگی

باراآویشنوسیاهزیرهيهااسانسقارچیضد
.Rرويتیابندازولوکربوکسینهايکشقارچ solani

زیرهبهنسبتبیشترازدارندگیباثرآویشنکهکردندمطالعه
سینرژیستیاثراتتاکنونالبته داشت.هاکشقارچوسیاه

نشدهمطالعهمذکوربیمارگردورويگیاهیيهااسانس
قارچیضداثر)2015(همکارانوYaghoubiاست.

دواینتلفیقنیزورازیانهوشیرازيآویشنيهااسانس
Alternariaقارچبررامختلفهاينسبتدراسانس

alternataقرارارزیابیموردمعکوسپلیتپتريروشبا
سینرژیستیاثراتتلفیقیهاينسبتبرخیدرودادند

تلفیقاثرات)2008(همکارانوSukatta.کردندمشاهده
قارچچندینرويبررا دارچینومیخکگیاهدواسانس
اینبینسینرژیستیاثراتوکرده مطالعهگیاهیيزابیماري
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پژوهش،اینانجامازهدفرساندند.اثباتبهرااسانسدو
نعنا،شیرازيآویشنيهااسانسقارچیضدفعالیتبررسی
دورويمختلفيهاغلظتدراکالیپتوسورازیانه،فلفلی

اثراتبررسیبعد وآزمایشگاهشرایطدرلوبیامهمبیمارگر
بود.نهگلخادربیماريمهاربرها،سانساترینمؤثرتلفیق

هاروشومواد
هــايقــارچبــهمتعلــقهــايهجدایــازتحقیــقایــندر

F. solaniوR. solaniگـروه شناسیقارچکلکسیوندرکه
موجـود زنجـان دانشـگاه کشـاورزي دانشـکده پزشکیگیاه

ــد ــتفاده،بودن ــداس ــدش ــه(ک ــايجدای ــوطه بــهمرب
F. solani:J8B،J30AوJ2D2بـه مربـوط جدایـه کدو
R. solani:Rh8 (CB)(.شیرازيآویشنگیاهآمادهاسانس

Zatariaعلمینامبا multiflora،علمـی نـام بـا فلفلینعنا
Mentha piperita،علمینامبارازیانهFoeniculum vulgare

ــااکــالیپتوسو ــامب Eucalyptusعلمــین camadulensisاز
شد.خریدارياسانسباریجداروسازيشرکت

آزمایشگاهیسنجیزیستهايآزمون
هااسانساولیهغربال

ظرف"روشبراساسهااسانسقارچیضدفعالیت
Singh(شدانجام"معکوسپتري et al., 2007(.
متر،سانتی9دهانهقطربهپتريظروفدرابتدامنظوربدین
یکآن،شدنمنعقدازپسوشدهریختهcc20PDAمقدار

گونههرروزههفتتاپنجکشتازيمترمیلی5دیسک
محیطوسطدروشدهبرداشتهPDAکشتمحیطازقارچی
،5،10حجمیمقدارهايسپسگرفت.قرارمذکورکشت

مجزاطورهبگیاههرخالصاسانسازمیکرولیتر20و15
صافیکاغذازمترسانتی2/1ابعادبهمربعیدیسکیرويبر

دیسکاینوشدهریختهمیکروپیپتبا1شمارهواتمن
تقسیمباکهطوريهب،گرفتقرارپتريظرفدربداخل
ظروفداخلفعالفضايحجمبررفتهبکارحجمیمقدار
400وppm100،200،300يهاغلظتترتیببه،پتري

وشدهپوشاندهپارافیلمباپتريظروفدورآمد.دستب

درجه24(اتاقدمايدروارونهصورتهبپتريظروف
کهوقتیتههفدوویکازپسگرفتند.قرارگراد)سانتی

ظرفحاشیهبهشاهدهايپتريظرفدرقارچمیسلیوم
مرحلهایندرشد.انجامهااسانساثرارزیابیرسید،پتري

کارادامهبراي ها اسانسبهترینوشدندغربالها اسانس
تیمارهربرايتکرارپنجباهاآزمونتمامیشدند.انتخاب

Antifungal(قارچیضدشاخصوشدانجام index(به
Sukatta(شدمحاسبهزیرفرمولبا)%AI(درصد et al.,

2008(:
AI=(Dc-Dt)/Dc×100

قطرDcونظرموردتیماردرکلونیقطرDtآندرکه
مقایسهوواریانسآنالیزبود.مترمیلیبهشاهدکلونی

هفتههرهايدادهبرايدانکنآزمونازاستفادهباهامیانگین
SASافزارنرمدر ver. استفادهموردطرحشد.انجام9.1

فاکتوریلآزمونقالبدرتکرارپنجباتصادفیکامالًطرح
غلظتوسطحچهاردراسانسنوعشاملفاکتورهاکهبود

ppm100،200،300يهاغلظت(سطحچهاردرهااسانس
بود.)400و

هااسانسترینمؤثربینسینرژیستیاثراتبررسی
اسانسدوبینسینرژیستیاثراتبررسیبراي
هااسانسبقیهازترمؤثرکهفلفلی)نعناوشیرازي(آویشن

1جدولشرحبههایینسبتدراسانسدواینبودند،
روشبامشابهکارروشرفتند.بکارهمبامخلوطصورتبه

روشبهوقبلقسمتدرها اسانسغربالبرايرفتهبکار
ازاستفادهجايبهکهتفاوتاینبابود."معکوسپتريظرف"

بکارهمبامخلوطصورتبهها اسانسخالص،هاي اسانس
مخلوطبراياستفادهمورديهاغلظتومقادیررفتند.

قسمت،ایندرترتیباینبهبود.قبلقسمتمشابهها اسانس
چهاردروشدهمخلوطهمبامختلفنسبتششدرها اسانس
بابرابر (خالصاسانسازمیکرولیتر20و5،10،15حجم
ppm100،200،300رويپتريظرفهربراي)400و
رفتندبکارپتريظرفدربدریکشمارهواتمنصافیکاغذ

.بود)لیترمیلی50پتريظرفداخلفضاي(حجم
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درصد)(بهسینرژیستیاثراتتعیینبراياسانسدواختالطهاينسبت-1جدول
100806040200آویشناسانس

020406080100نعنااسانس

MIC)Minimalی بازدارنــدگغلظــتحــداقلســپس

Inhibitory Concentration(ــزو ــتنی ــدگیغلظ بازدارن
FICindex)Fractionalیــــاکســــري Inhibitory

Concentration(آمد.دستباسانسدواینبراي
MICازاستفادهموردغلظتکمترین:ازاستعبارت

صددرصدموجبکهاسانسدومخلوطیااسانسیک
یاFICشاخصمحاسبهبراي است.شدهبازدارندگی

)FICindex(مقدارابتداFICیکبازدارندگیغلظتیا
FICبعد وشدهمحاسبهدیگراسانسحضوردراسانس

سهشرحبه(شدبستهجمعدیگريبااسانسهربهمربوط
:)زیرفرمول

نسبتدرAاسانس=سهمNحضوردرMICAتوضیح:
آن)MIC(بازدارندگیغلظتکمترین×نظرموردتلفیقی
NازمنظوروشیرازيآویشنAازمنظورتلفیقی.نسبت

باشد.میفلفلینعنا
،فوقجدولهاي غلظتازنسبتهربرايترتیببدین
FICindexازکوچکترعدداینکهصورتیدرشد.محاسبه

دراسانسدوبینسینرژیستیاثردهندهنشانباشدیک
برابرشاخصاینکهصورتیدر.باشدمیرفتهبکارغلظت

بیشترکهصورتیدروافزایشیاثردهندهنشانشودیکبا
هاستاسانسبینآنتاگونیستیاثردهندهنشانباشدیکاز
)Sukatta et al., شاخصبهمربوطهايداده.)2008

هفتهبرايمختلفهاي نسبتدرهااسانستلفیقضدقارچی
شدند.آنالیزSASافزارنرمدرجداگانهطور بهدومواول

ايگلخانههايونآزم
اسانسبابذريتیمارروشازاي هاي گلخانهآزموندر
مقدماتیآزمونشاملمرحلهدوطیآزموناینشد.استفاده

.شدانجامنهاییو

مقدماتیآزمون
قارچتلقیحمایهتهیهبراي : هاقارچتلقیحمایهتهیه

R. solaniجدایهRh8 (CB)کشتمحیطدرابتداPDA

آبدرساعت20مدتبهگندمآنگاه بذرهاي شد.دادهکشت
دربستهظروفدروشدهخالیآنهاآببعد وشدندخیس

دمايواتمسفر1فشارتحتمتوالیروزسهدقیقه20مدتهب
اتوکالوبذرهايشدند.ستروناتوکالو،گرادسانتیدرجه121
هردروشدندتوزیعاستریلهايپتريظرفدرگندمشده

جدایهايهفتهیککشتازمیسلیومیدیسکپنجپتريظرف
دمايباانکوباتوربههاپتريظرفسپسگرفت.قرارمذکور

آنجادرروز20مدتبهوشدهمنتقلگرادسانتیدرجه24
راپتريبذرهايتمامقارچمیسلیومتاشدندنگهداري
مشابهروشازنیزFusariumتلقیحمایهتهیهبراي دربرگیرد.

گونهازJ2D2وJ8B،J30Aهاي جدایهابتداشد.استفاده
Fusarium solaniبهقبالًلوبیارويآنهابااليزاییبیماريکه

Safarloo(بودرسیدهاثبات & Hemmati, محیطدر،)2011
مراحلبقیهبعد وشدندکشتمخلوطصورتبهPDAکشت

شد.انجامباال شرحبه

الزممرحلهایندر: هااسانسسوسپانسیونسازيآماده
نیزوتنهاییبهفلفلینعناوشیرازيآویشناسانسبود
درمختلفتلفیقیهاينسبتوهاغلظتدرتلفیقیصورتبه

وگلخانهشرایطبودنمتفاوتبهتوجهبا.روندارکبگلخانه
ظرفدراستفادهموردهاي غلظتیاهاحجم،پتريظروف
کهبودالزمونبودهمناسبگلخانهتیمارهايبرايپتري
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اینکهبهتوجهباروند.بکارمنظوربدینمناسبیهاي غلظت
کهودبالزمرو از این،نشدیافتعلمیمنابعدرمشابهیکار
گلخانهدرمقدماتیآزمونیکازاستفادهباهاحجماین

نسبتاًفاصلهباحجمچهارازمرحلهایندرآیند.دستب
حاصلنتایجبراساسگردیدمقرروشداستفادههماززیاد

گلخانهنهاییواصلیآزموندروشدهانتخابمناسبحجم
قرارآزمونموردمناسبحجماینبهنزدیکهاي حجم

1000و10،50،100:ازبودندعبارتهاحجماینگیرند.
برابر ترتیب(بهمقطرآبلیترمیلی100دراسانسمیکرولیتر

تمام.)10000وppm100،500،1000يهاغلظتبا
هايحجمدر1جدولشرحبهاسانسدوتلفیقنسبتهاي

حاويهمچنینها اسانسسوسپانسیونشدند.تهیهمذکور
لیترمیلی100برعربیصمغگرم(یکعربیصمغ1%

بابرابر لیترمیلی2/0(80تویین%2/0وسوسپانسیون)
بود.آب)لیترمیلی100در80توئینمیکرولیتر200

هاي سوسپانسیونبابذرهاتیماروبذرهاسازيآماده
Phaseolus(قرمزلوبیابذرهاي:هااسانسمختلف

vulgaris(محلولدردقیقه4مدتبهابتدانازرقم
بهبعد وشدندسطحیضدعفونی%5/0سدیمهیپوکلریت

ظروفازیکهردرسپسشدند.خشکوآبکشیخوبی
هايبذرها اسانسمختلفهاي غلظتوهانسبتحاوي
سهمدتبهجداگانهطور بهتیمارهربهمربوطلوبیاي
ازپسگرفتند.قرارهااسانسسوسپانسیونداخلدرساعت
سوسپانسیونداخلازبذرهانیاز،موردزمانشدنسپري
وگرفتهقرارهوامعرضدرساعتدومدتبهوشدهخارج
گردیدندکشتها گلداندرزیرشرحبهوشدندخشک

)El-Mougy et al., 2012.(

بهییهاگلدانازبخشایندر: ییزابیماريزمونآ
ازمخلوطیگلدانهردرشد.استفادهلیترمیلی200حجم
مخلوطرفت.بکار1به2نسبتبهماسهومزرعهخاك
پنجسپسشد.ریختهگلدانپاییندومیکدرماسهوخاك
آلودهبذرعددپنجوFusariumبهگندمآلودهبذرعدد

.Rبهگندم solaniرويوگرفتهقرارگلدانخاكسطحدر
تیماربذرهاي سپس.شدپوشاندهخاكازنازکیالیهباآن

باوگرفتهقرارگلدانهردرعدددوتعدادبهلوبیاشده
مقدماتیآزمونترتیباینبهشدند.پوشاندهخاكازايالیه

اسانسدوازتلفیقینسبتشششاملتیمار24درگلخانه
درشدهکشتبذرهايشد.انجاممختلفغلظتچهارو

توئینوعربیصمغآب،سوسپانسیوندرشاهدهاي گلدان
ازسالمشاهدهاي گلداندرشدند.تیماراسانسفاقد80

تیماردارايآلودهشاهدنشد.ادهفاستقارچتلقیحمایه
صورتبهآزمایشاینبود.اسانستیمارفاقدوهاقارچ
فاکتوردوبافاکتوریلآزمونقالبدرتصادفیکامالًطرح
سطح)چهار(درغلظتوسطحششدرتلفیقنسبتشامل

.شدانجامتیماربرايتکرارچهارو

هفتهسهگذشتازپس: هادادهثبتوبیماريارزیابی
موردرشديفاکتورهايوبیماريمعالئگیاهان،کشتاز

طولشاملشدهگیرياندازهفاکتورهايگرفتند.قرارارزیابی
هواییاندامتروزنریشه،تروزنهوایی،اندامطولریشه،

و)ANOVA(واریانستجزیهبود.نکروزهزخمطولو
دانکنايدامنهچندآزمونازاستفادهباهامیانگینمقایسه

SASافزارنرمدر ver. براي آزمونایننتایجشد.انجام9.1
.استفاده شدنهاییآزمونطراحی

نهاییآزمون
نهاییآزمونگلخانه،درمقدماتیآزموننتایجبراساس

بهشد.انجامها اسانسازجدیدييهاغلظتتعیینباگلخانه
وppm100،500،1000(غلظتچهارابتدادیگرعبارت

انتخابگلخانهمقدماتیآزموندرزیادهاي فاصلهبا)10000
يهاغلظتحدودتعیینها غلظتاینانتخابازهدفکهشدند
اینموفقيهاغلظت1000و500غلظتدوبود.نهایی

آزموندرآنهابینابینیهاي غلظتبایدبنابراینبودند.آزمون
دودرجدیديهاغلظتاینگیرند.قرارآزمونموردنهایی
یاکمترهاي غلظتاول:دامنه؛ شدندانتخابزیرشرحبهدامنه

يهاغلظتشامل)ppm(لیتربرمیکرولیتر1000بامساوي
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بیشيهاغلظتدوم:دامنهو1000و200،400،600،800
،ppm1500يهاغلظتشامللیتربرمیکرولیتر1000از

.3500و2000،2500،3000
مرحلهدررانتایجبهترینکهنسبتدوتنهامرحلهایندر

نعنانسبتو%80آویشن،%20نعنانسبتشاملداشتندقبل
اینرفتند.بکارمنتخبهاينسبتعنوانبه%40آویشنو60%

آزمونقالبدرتصادفیکامالًطرحصورتبهنیزآزمون
سطح2درتلفیقنسبتشاملفاکتورهاکهشدانجامفاکتوریل

نیزآزموناینازحاصلهايدادهبودند.سطح10درغلظتو
SASافزارنرمدر ver. شدند.آنالیز9.1

نتایج
هااسانساولیهغربالنتایج

برگیاهیاسانسچهارسنجیزیستاولیههاي بررسی
آویشنهاي اسانسکهدادنشانبیمارگرگونهدوروي

درباالبازدارندگیدرصدعلتبهفلفلینعناعوشیرازي
میسلیومیرشدبربازدارندگیاثربهتریندارايکمهايحجم

کهدادنشانواریانستجزیهنتایج.بودندقارچیگونهدوهر
اثرنظرازيدارمعنیاختالف،گیاهچهارهاي اسانسبین

وجود%5يدارمعنیسطحدرقارچدوهربربازدارندگی
شیرازيآویشن،قارچدوهرمورددرکهطوريهب،داشت

.)2و1(شکلدارا بود راقارچیضدشاخصبیشترین

FICوMICمحاسبهنتایج

خالصاسانس) MIC(کاملبازدارندگیغلظتکمترین
هاينسبتتماموفلفلینعناخالصاسانسشیرازي،آویشن
.Rقارچعلیهاسانسدورفتهبکارتلفیقیمختلف solani

نیز)FIC(کسريبازدارندگیغلظتبود.ppm100غلظت
بنابراین، بودیکبابرابربیمارگراینعلیهنسبتهاتمامدر

هاينسبتدربیمارگراینعلیهاسانسدواینتلفیقیاثرات
خنثیبلکهنبودهسینرژیستییاآنتاگونیستیاستفادهمورد
دستبمتفاوتینتایجFusariumقارچمورددراست.بوده
اسانسدواینتلفیقیهاينسبتتمامدرکهطوري ، بهآمد
.Fعلیه solani،شاخصFICدوویکگذشتازپس
اثردهندهنشاننتیجهاینکهبودیکازکمترعدديهفته

بازدارندگیغلظتکمترینبود.اسانسدوبینسینرژیستی
ppm100بابرابرهانسبتتمامدربیمارگراینمورددر
برابرغلظتاینخالص،فلفلینعناکاربرددرحالیکهدر، بود

بعداولهفتهیعنینتایجارزیابیزماناولیندرppm200با
یعنینتایجارزیابیزماندومیندرppm400وکشتاز

).2(جدولبودکشتازبعددومهفته

Fusariumقارچعلیهآنهاضدقارچیاثربراساسگیاهیيهااسانسبنديگروه-1شکل solani

0

20

40

60

80

100
A A

B

C

A
B

C

Dص
شاخ

چی
قار

ضد

اسانس گیاهی

هفته اول
هفته دوم



3417، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

Rhizoctoniaقارچعلیهآنهاضدقارچیاثربراساسگیاهیيهااسانسبنديگروه-2شکل solani

وفلفلینعنايهااسانس)FIC(کسريبازدارندگیغلظتو)MIC(کاملبازدارندگیغلظتکمترین-2جدول
Rhizoctoniaقارچعلیهاختالطمختلفهاينسبتدرشیرازيآویشن solaniوFusarium solani

کشتازپسدومواولهاي هفتهدر
دوم)(هفتهFICاول)(هفتهFICدوم)(هفتهMICاول)(هفتهMIC)%(اسانساختالطنسبت

Rhizoctonia solani

010010011نعنا/100آویشن
2010010011نعنا/80آویشن
4010010011نعنا/60آویشن
6010010011نعنا/40آویشن
8010010011نعنا/20آویشن
10010010011نعنا/0آویشن

Fusarium solani

010010011نعنا/100آویشن
201001009/085/0نعنا/80آویشن
401001008/07/0نعنا/60آویشن
601001007/055/0نعنا/40آویشن
801001006/04/0نعنا/20آویشن
10020040011نعنا/0آویشن

باشد.میppmواحدباMICمقادیرچهارموسومستون*: 
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گلخانهمقدماتیآزموننتایج
درگیريتصمیمبراي فقطآزمونایننتایجکهآنجاییاز
نهاییآزمونبراياستفادهموردهاينسبتوها غلظتمورد

وکلیصورتبهبخشایننتایجرو از اینبود،الزمگلخانه
واریانستجزیههايجدولجزئیاتآوردنبدونمختصر

شود.میذکر
يدارمعنیاختالفتیمارهابینطوقهزخمطولنظراز

تیمارهادانکنآزمونبراساسوشدمشاهده%5سطحدر
گروهیدرآلودهشاهد.گرفتندقرارآماريگروهچهاردر

همچنینگرفت.قرارطوقهزخمطولبیشترینباجداگانه
دردانکنآزمونبراساسهواییاندامتروزننظرازتیمارها

وزنکمترینباآلودهشاهدکهگرفتندقرارآماريگروه13
سایرنظرازشد.واقعجداگانهگروهیکدرهواییاندامتر

يدارمعنیاختالفتیمارهابیننیزارزیابیموردفاکتورهاي
تیمارهابرخیباآلودهشاهدولیداشتوجود%5سطحدر
موردغلظتچهاربیناز.قرار گرفتآماريگروهیکدر

میکرولیتر1000و500غلظتمقدماتی،آزموندراستفاده
بهتوجهباشدند.ارزیابیمطلوبهاي غلظتعنوانبهلیتربر

10000غلظتدرنزدهجوانهبذرهايتعدادبیشتریناینکه
غلظتاینرو از اینگردید،مشاهدهلیتربرمیکرولیتر

ازهمچنین.شددادهتشخیصغلظتترینناسبنامعنوانبه
و20نعنا/80آویشننسبتمختلف،نسبتششبین

آزمونبرايوبودههانسبتبهترین60نعنا/40آویشن
دررفتهازدستتیمارهايتعدادبیشترینشدند.انتخابنهایی

نعناو 100آویشننسبتبهمربوط،بذرزنیجوانهعدماثر
بود.صفر 

گلخانهنهاییآزموننتایج
فاکتورسهدرآلودهشاهدتیمارباوهمباتیمارهابین

وزنوریشهطولطوقه،زخمطولشاملارزیابیمورد
.دشمشاهده%5سطحدردار معنیتفاوتهواییاندام

نسبتیعنینهاییآزموندررفتهبکارنسبتدوبینالبته 
ارتباط)60نعنا/40(آویشنو)20نعنا/80(آویشن

آنکهحال.نداشتوجود%5سطحدريدارمعنی
فاکتورهايبرمختلفیاتتأثیرمختلفهاي غلظت
بود.دار معنیغلظتاثروداشتهگیاهانشدهگیرياندازه
عددچندیایکدرگیاهانظهورازمانعهاغلظتبرخی

غلظتآنهابینازکهشدندتیمارهاتکرارهاياز
ppm3500،راگیاهانظهورازممانعتمیزان بیشترین
نسبتبهمربوطتکرارچهارازکهطوريهب، داشت

گیاهیکتنهاغلظتایندر60فلفلینعنا/40آویشن
فلفلینعنا/%80(آویشندیگرنسبتدروشدظاهر

.نکردرشدگیاهیهیچغلظتایناز)20%

طوقهزخمطول
دار معنـی تفاوتطوقهزخمطولنظرازتیمارهابین

بـر وداشـت وجود%5سطحدرشاهدتیمارباوهمبا
ــن ــاسای ــااس ــشدرتیماره ــروهش ــرارگ ــدق گرفتن

)P=0.002(شکل)مربـوط طوقهزخمطولکمترین).3
1500غلظتدر%60فلفلینعنا/%40آویشنتیماربه

آویشنتیماربهمربوطآنبیشترینولیتربرمیکرولیتر
لیتربرمیکرولیتر200غلظتدر%60فلفلینعنا/40%

برمیکرولیتر3500غلظتبهمربوطتیمارهايدربود.
رشـد گیاهیهیچ%20نعنا/%80آویشننسبتدرلیتر

کـه شـد مشخصهادادهواریانستجزیهبراساسنکرد.
وجـود دار معنیاختالفتنهاییبهتلفیقهاي نسبتبین

%5سـطح دردار معنیاختالفها غلظتبینولینداشته
میکرولیتـر 3500غلظتدرکهآنجاییاز.داشتوجود

بـراي  بنـابراین ،بودنـد نکردهرشدگیاهاناغلبلیتربر
آنـالیز درغلظتایننتایج،درخطاایجادازجلوگیري

شد.حذفرشديفاکتورهاي
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لوبیاطوقهزخمطولبرتأثیربراساسها اسانسبابذرمختلفتیمارهايبنديگروه-3شکل
)A:شیرازي،آویشنN:فلفلی)نعنا

ریشهطول
دار معنیتفاوتریشه،طولبراثرنظرازتیمارهابین

اسـاس ایـن بـر ،داشـت وجـود شاهدتیمارباوهمبا
=P(گرفتندقرارگروهششدرتیمارها کمتـرین ).0.04

فلفلـی نعنـا /%40آویشـن تیمـار بهمربوطریشهطول
ــتدر60% ــانگینppm800غلظـ ــول:(میـ 31/7طـ

/%80آویشـن تیمـار بهمربوطآنبیشترینومتر)میلی
طـول: (میـانگین ppm200غلظـت در% 20فلفلینعنا

.بودمتر)میلی5/24

هواییانداموزن
تفاوتهوایی،انداموزنبراثرنظرازتیمارهابین

تیمارهااساساینبر،داشتوجودشاهدتیماربادار معنی
انداموزنکمترین).P=0.03(گرفتندقرارگروهپنجدر

در%60فلفلینعنا/%40آویشنتیماربهمربوطهوایی
بهمربوطآنبیشترینولیتربرمیکرولیتر2000غلظت
غلظتدر%60فلفلینعنا/%40آویشنتیمار
ارزیابیرشديفاکتورهايبقیه.بودلیتربرمیکرولیتر600
مختلفتیمارهايبینهوایی)اندامطولوریشه(وزنشده

نشان%5يدارمعنیسطحدررايدارمعنیاختالفشاهدو
ندادند.

بحث
هاي غلظتواسانسنوعکهشددادهنشانتحقیقایندر
میزاندرهاآنتلفیقمختلفهاينسبتوتنهاییبهآنمختلف

دارد.مهموکلیدينقشقارچمیسلیومیرشدازبازدارندگی
شیرازيآویشناسانسچهارمیانازتحقیقاین در
)Z. multiflora(،رازیانه)F. vulgare(،فلفلینعناع
)M. piperita(اکالیپتوسو)Eucalyptus camadulensis (در

ها اسانسسایرازشیرازيآویشناسانسآزمایشگاهی،شرایط
اثربهترینرازیانهوفلفلینعناعآنازبعدوبودبهتر

دررافعالیتبیشترینکهطوريبهداشتند.رابازدارندگی
درشیرازيآویشناسانسدادند.نشانغلظتکمترین

اسانسترینمؤثرعنوانبهبیمارگردوهررشدازبازدارندگی
بااليضدقارچیخاصیتنیزدیگرتحقیقاتدرشد.شناخته
وYaghoubiمثالعنوانبه.استشدهاثباتگیاهایناسانس

قارچعلیهگیاهیاسانسهشتغربالدر)2015(همکاران
Alternaria alternataعنوانبهراشیرازيآویشناسانس

تودهازاسانساستحصالبازدهی نظرازهماسانسبهترین
مهمترینازیکی.کردندارزیابیاسانسترینمؤثرهموگیاهی
باآنهاست.برايشدهتمامهزینههااسانسکاربرددرهاچالش
شد،واقعمؤثر نیزکمبسیارحجمدراسانسایناینکهبهتوجه

گیاهباشد.میدارارااقتصاديصرفهباکاربرداییتوانبنابراین
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دومواولهفتهدوهردرگیاهاینبود.فلفلینعنادیگر،مؤثر 
.Rقارچرويبر solaniکهحالیدر،داشتکاملبازدارندگی
ppm100غلظتدردومهفتهدر،Fusariumقارچرويبر
نداشت.کاملیبازدارندگیاثر

شددیدهفلفلینعناوشیرازيآویشناسانسدوتلفیقدر
.Rقارچعلیهاسانسدواینکه solaniداشتندتجمعیاثرات،

نهوسینرژیستیاثرنهاسانسدواینتلفیقکهمفهومبدین
یاتلفیقکهدهدمینشاننتیجهاین.داشتآنتاگونیستیاثرات
نیزوبازدارندگیاثراتنظرازاسانسدواینتلفیقعدم

قارچعلیههااسانسنیازموردبازدارندگیحجمکاهش
R. solaniبهمربوطنتایجحالیکهدرندارند.تفاوتیFICبراي

.Fقارچ solaniاسانسدواینتلفیقکاربردوبودهمتفاوت
اینرشدازبازدارندگی برسینرژیستییاتشدیدکنندگیاثرات
.Fقارچمورددرسینرژیستیاثربیشترینداشت.قارچ solani

نسبتایندرکهبود80نعنا/20آویشننسبتبهمربوط
نیزهانسبتسایردربود.دارارامقدارکمترینFICشاخص
اثراتازنشانکهبودیکازکمترعدديهموارهFICشاخص

اثرات)2015(همکارانوYaghoubiداشت.سینرژیستی
قارچرويبررارازیانهوشیرازيآویشناسانسدوتلفیق

A. alternataدواینبینسینرژیستیاثراتوکرده بررسی
مشاهدهتیمارازبعدرا چهارموسومدوم،هاي هفتهدراسانس
60رازیانه/40آویشننسبت،محققاناینتحقیقدر.کردند

اینبینهانسبتبرخیدرداشتند.راسینرژیستیاثربیشترین
شد.مشاهدهنیزافزایشیوآنتاگونیستیاثراتاسانس،دو

Sukattaگیاهدواسانستلفیقاثرات)2008(همکارانو
گیاهیيزابیماريقارچچندینرويبررا دارچینومیخک
اثباتبهرااسانسدواینبینسینرژیستیاثراتوکرده مطالعه

کهبوداینمحققان اینتحقیقدرتوجهقابلنکتهامارساندند.
موردزايبیمايهايقارچتمامبرايتلفیقمختلفهاينسبت
درخاصنسبتیککهطوريهب،نکردندعملیکسانمطالعه
رااسانسدوبینسینرژیستیرابطهبیمارگرهابرخیمورد
رابطهایندیگربیمارگرهايبرخیمورددرودادمینشان

ییدتأموردنیزتحقیقاین دراينتیجهچنینبود.آنتاگونیستی
ازیکیمورددراستفادهموردهايبتنسزیرا،است

.R(مطالعهموردبیمارگرهاي solani(سینرژیستیاثرات
اثرات)Fusarium(دیگربیمارگرمورددرونداشته

قارچیبیمارگرنوعتأثیرنیزنتیجهاینکهداشتندسینرژیستی
دهد.مینشانرااسانسدومتقابلاثراتبر

تاکنونتحقیقاین درمطالعهموردبیمارگردوبارابطهدر
همکارانوKamangarاست.نشدهانجاممشابهیتحقیق

رامختلفگیاهانازگیريعصارهمختلففازهاياثر)2014(
بررسیگلخانهوآزمایشگاهدرلوبیادربیمارگردواینعلیه

درراپونهوکوهیآویشنگیاهانعصارههگزانیفازوکردند 
علیههاعصارهترینمؤثروبهترینعنوانبهppm1000غلظت
تحقیقدرشیرازيآویشنازمحققان این.کردندمعرفیبیماري

عدموثباتدلیلبههاعصارهگرچهابودند.نکردهاستفادهخود
درآنهاکاربرداماباشندمیها اسانسازمعتبرتربودنارفرّ

مشکالتآبدرحلغیرقابلفازهايویژه در بهگلخانه
همانتحقیقایندررو از اینداراست.راخودخاصتکنیکی

.F- (لوبیاپاتوسیستم solaniوR. solani(قرارهدفمورد
درشد.استفادهها اسانسازعصارهکاربردجايبهاماگرفت

که)2014(همکارانوKamangarتحقیقبرخالفتحقیقاین
بکارخاكدرها اسانسرفت،بکارخاكدرهگزانیعصاره

تیمارحالاینباشدند.استفادهبذريتیمارصورتبهونرفته
تاکنونالبته گردید.ریشهپوسیدگیکاهشموجبنیزبذري

کنترلبراي هااسانسکاربردبارابطهدرايگستردهتحقیقات
نتایجبهتوجهبااست.نشدهانجامگلخانهدرگیاهیهايبیماري
ومقدماتیايگلخانهآزموندوهردرکهشدمشخصگلخانه،
گیاهچهظهوروبذرزنیجوانهازمانعباال،يهاغلظتنهایی،

باال،يهاغلظتایندیگرسويازشدند.تیمارهابرخیدر
نتایجبراساسشدند.گیاهانرویشیفاکتورهايکاهشموجب
برمختلفیاتتأثیرمختلفهاي غلظتگلخانه،نهاییآزمون

دار معنیغلظتاثروداشتهگیاهانشدهگیرياندازهفاکتورهاي
عددچندیایکدرگیاهانظهورازمانعهاغلظتبرخیبود.

ppm3500غلظتآنهامیان ازکهشدندتیمارهاتکرارهاياز
ازکهطوريهب،داشتگیاهانظهورازرا ممانعتنرخبیشترین

ایندر60فلفلینعنا/40آویشننسبتبهمربوطتکرارچهار
/%80(آویشندیگرنسبتدروشدظاهرگیاهیکتنهاغلظت
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بنابرایننکرد.رشدگیاهیهیچغلظتایناز)%20فلفلینعنا
میکرولیتر3000ازکمتریامساوييهاغلظتازاستالزم

بخشیتأثیربهتوجهباشود.استفادهبذريتیماربراي لیتربر
سینرژیستیاثراتنیزوشیرازيآویشناسانسبااليبسیار

وریشهپوسیدگیعواملینمهمترازیکیعلیهاسانسدوبین
تلفیقاتکاربردهاي روشسایرشودمیتوصیهلوبیا،طوقه

تنهاییبهنیزخاكدرکاربردروشازجملهتحقیقایناسانسی
بهتاگیردقراربررسیموردبذريتیمارباتلفیقدرنیزو

یافت.دستتريکاربرديتایجنوترمؤثرکنترل
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Study on the effect of some plant essential oils on two fungal causal agents
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Abstract
Inhibitory effect of essential oils from four medicinal plants, shirazi thyme (Zataria

multiflora Boiss.), pepper mint (Mentha piperita L.), eucalyptus (Eucalyptus camadulensis
Dehnh.) and fennel (Foeniculum vulgare Miller.) was investigated against two major causal
agents of bean root rot in Zanjan province, Fusarium solani and Rhizoctonia solani. For this
purpose, anti-fungal index (AI) of essential oils against disease causing fungi was investigated
by reverse petri dish method in four concentrations of 100, 200, 300 and 400 ppm in five
replicates for each treatment. Based on laboratory results, all concentrations of shirazi thyme
and peppermint essential oils had the most inhibitory effect (AI = 100%) on R. solani, also all
concentrations of shirazi thyme as well as one concentration of peppermint (400ppm) had
complete inhibitory effect on F. solani (P=0.05). To investigate the synergistic effect between
essential oil of peppermint and thyme, six mixing ratios of them were assessed. The results
indicated synergistic effect between two essential oils against F. solani. To study the effect of
essential oils and their mixtures on disease control under greenhouse conditions, the soil of pots
was inoculated with both pathogens simultaneously, then the seeds of red bean cultivar Naz
were sown after treatment with different concentrations of essential oils with four replications
for each treatment (concentrations: 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500
ppm). Seed treatment with essential oils decreased the disease significantly. The most effective
combination ratios of thyme and peppermint for disease control were 80:20 and 60:40. The most
effective treatment for disease control was 1500 ppm of the combination of thyme and
peppermint in the ratio of 60:40 (P=0.05).

Keywords: Plant essential oil, fungal root and crown rot, beans, biological control.


