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 دهیچک
  

 بربادرشبی  وبادرنج بویه  ،نعنا فلفلی ،شاه اسپرم ،چای سبز، پوست انار گیاهیهای  عصاره فعالیت ضد قارچیدر این پژوهش 

به روش اختلاط باا میایط  یط آزمایشگاهپک سبز و آبی در شراعامل ك P. italicum  و P. digitatumكنترل رشد قارچ های 
ه عصاره چای سبز در تمامی غلظت ها، بازدارندگی بیشتری نسبت به نتایج نشان داد ك مورد بررسی قرار گرفت. PDAكشت 

در ارار بازدارنادگی  كمتارین .ماورر باود %522 به میزانمیلی گرم بر میلی لیتر  02و  51در غلظت  و سایر عصاره ها داشت
  .مشاهده شدمیلی گرم بر میلی لیتر  1ادرشبی با غلظت عصاره ب
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  مقدمه. 1

امروزه نابودی میصولات كشاورزی در ارر حمله عوامل بیماری زا پس از برداشت میصول و در خلال انبارداری بیشتر 
توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر بسیاری از سازمان های بین المللی كاهش ضایعات پس از برداشت از گذشته مورد 

 خیلی میصول ضایعات كاهش هزینه كه است براین اعتقاد میصولات غذایی را به عنوان یک هدف مهم دنبال می كنند.
 فیزیولوژیكی، عوارض مركبات خصوص در عمده معضلات از یكی . [24 ,22]باشد می تولید میزان بردن بالا از مترك

 . [2,25]می برد  بین از را شده تولید میصول درصد 02 مجموعا كه بوده برداشت از پس و حین قبل، ضایعات و پاتولوژیكی
 طبیعی مقاومت زیرا حساسند، زا بیماری عوامل به آلودگی به نسبت ویژه طور به میوه ها میصول، برداشت از پس دوره در

 عوامل ورود برای اصلی میل بندی، بسته و چیدن در هنگام وارده داده اند. صدمات دست از را داشتند درخت روی كه

حضور دارند می  Penicillium italicum وPenicillium digitatum زا، به خصوص در مییط هایی كه اسپورهای بیماری
ایجاد می شود كه به عنوان بیماری   P. Italicum وP. digitatum های قارچ توسط ترتیب به آبی و سبز كپک .[3]باشد 

 .[18 ,16]می شوند سال  هر در یپس از برداشت جد ضایعات های شایع و مهم مركبات، موجب

 سرطان زائی، به علت برداشت، از پس بیماری های روش كنترل ابتدایی ترین به عنوان شیمیایی مواد از استفاده

است  شده میدود سلامتی انسان ها، غذایی و مواد آنها روی سوء اررات سایر و زیست مییط لودگیآ طولانی، دوره تجزیه
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 زیادی توجه نیستند، سمی گیاهی( كه منشأ با طبیعی )به ویژه تركیبات به وسیله صنعتی قارچكش های جایگزینی .[25 ,5]

می دهد عصاره گیاهان دارای  كه نشان گردیده زآغا ای گسترده تیقیقات اخیر سالهای است. در كرده معطوف به خود را
 . [23 ,21 ,17 ,4]میكروبی بوده و توانایی مقابله با انواع باكتری، ویروس و قارچ ها را دارد  خاصیت ضد

كاهش های سیر و دارچین باعث  داده كه عصاره نشان مركبات میوه های پوسیدگی از جلوگیری مطالعات متعدد در
ه است كردكنترل را بیماری در پس از برداشت پرتقال به طور كامل شده و P. italicum  و P. digitatum رشد قارچ های

ارر  در لیترگرم  50و  0/5 یدر غلظت هانشان داد كه عصاره پوست انار 0252و همكاران در سال  نیكوزانتایج  .[26 ,15]
 مهین طیدر شرا یعیطب یدگیكاهش پوسداشته و باعث  Botrytis cinereaو  Penicillium italicumبازدارندگی بر قارچ 

 شده است. مویو ل لاسیگ در یتجار
 فاقد كه نظیر عصاره های گیاهی طبیعی های فرآورده و مواد از استفاده در است تلاشی حاضر پژوهش رو این از

 Camelliaچای سبز ) هیگیا عصاره شش منظور فعالیت ضد قارچی باشد. بدین می زیست مییط و انسان بر مضر تاریر

sinensisپوست انار ،)(Punica granatum) ، ( شاه اسپرمTanacetum balsamita)، ( نعنا فلفلیMentha piperita)،  بادرنج
 .P  و P. digitatumكنترل رشد قارچ های  بر (Dracocephalum moldavicaبادرشبی ) و( Melissa officinalisبویه )

italicum و آبی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. عامل كپک سبز 
 

 مواد و روش ها .2

و چای سبز بترتیب از استان  شاه اسپرمشامل  آزمایش مورد گونه های گیاهی مواد، گیاهی آماده سازی عصارهجهت 
)رقم پوست انار مشهد و  یفردوس دانشگاه دانشكده كشاورزی مزرعه ازبادرشبی و  بادرنج بویه ،نعنا فلفلیگیلان،  واردبیل 

 آسیاب عمل شدند تا خشک كاملا سایه در و آزاد هوای ( از شهرستان فردوس جمع آوری شد. سپس گیاهان درشیشه كپ

 نسبت رعایت با حاصل گیاهی پودرهای به طور جداگانه به ،اتانولی عصاره تهیه برای .گیرد صورت راحت تر آنها كردن

 نگه شیكردار در انكوباتور اتاق دمای در و ساعت 84 مدت به بدست آمده مخلوط های د.ش اضافهدرصد  02اتانول 5152

 صاف گردید و به 8 واتمن شماره یا استفاده از كاغذ صافبشود. سپس  گیاه استخراج در موجود مورر تركیبات شد تا داری

 را عصاره حرارت درجه همین با در آون ادامه و در نموده تغلیظ را عصارهدرجه سانتی گراد  82با دمای روتاری دستگاه كمک
شدند  نگهداری قارچی آزمون ضد زمان تا یخچال درون درجه سانتی گراد 8 دمای نمودیم . عصاره های خشک در خشک

[12]. 
عامل كپک سبز  italicum Penicillium  و Penicillium digitatum قارچ های، خالص قارچ یها هیجدا هیتهجهت 

دریافت  IRAN1050 Cو   IRAN1037Cت از كلكسیون موسسه تیقیقات گیاهپزشكی كشور بترتیب با كد های و آبی مركبا
 شد.

منظور نسبت های مختلف  نیبد .شد بررسی PDA كشت با مییط عصاره اختلاط روش با عصاره ها قارچی ضد ارر
حاوی مییط  به ظروف جداگانهر میلی لیتر میلی گرم د 02و  51، 52، 1، 2 غلظت های نهاییبا شده  هیهای ته از عصاره

 وجود به یكنواخت و بهم زده شد تا امولسیونمنتقل رسیده بود،  درجه سانتی گراد 82 اتوكلاو شده كه به دمای PDAكشت 

 0. در نهایت از كشت گردید لمیلی متری منتق 92به درون پتری های های حاصله میلی لیتر از مییط كشت  51سپس  آید.
میلی متر تهیه و  2به كمک چوب پنبه سوراخ كن سترون حلقه هایی به قطر  P. italicum و  P. digitatumقارچ های روزه 
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 طیو شرادرجه سانتی گراد   01ی به انكوباتور با دما روز 52بمدت  . سرانجام پتری هاگرفتقرار  دیش در وسط ظروف پتری
 .شد گرفته نظر در تكرار سه تیمار هر برای آزمایش این انجام در تاریكی منتقل شد.

اندازه  اشغال شود كامل بطور شاهد پتری های مییط كشت سطح كه زمانی تا و روزانه طور ها به  قارچ پرگنه رشد
 dcرابطه  این در می گردد كه میاسبه زیر فرمول از استفاده با درصد مهار رشد قارچ عصاره ها در بخشی ارر و شد. گیری

 .[9] قطر كلنی تیمار شده است dt ل و قطر كلنی كنتر
Inhibition (%) = [(dc – dt)/dc]  × 100 

 

 نرم آماری صفات با تجزیه .آمد در اجرا به تصادفی كامل قالب طرح در فاكتوریل بصورت این آزمایش یآمار لیتیل

 انجام شد.  %1سطح  درLSD آزمون از استفاده با مقایسه میانگین ها و  jmp 9افزار 
 

 نتایج .3

 در شرایط آزمایشگاهی  ها ه عصار قارچی ضد فعالیت سنجش

، 2غلظت  1با بادرشبی و  ، نعنا فلفلی، بادرنج بویهشاه اسپرم گیاهی چای سبز، پوست انار، ارر ضد قارچی عصاره های
مورد مستمر ه طور روز ب 52بمدت  P. italicum  و P. digitatumبر قارچ های  میلی گرم بر میلی لیتر 02و  51، 52، 1

 . ارزیابی قرار گرفت
 بر رشد پرگنه قارچ عصاره های گیاهیارر 

 نشان P. Italicum  و  P. digitatumقارچ های  رشد پرگنه بر عصاره ها قارچی ضد ارر بررسی از آمده بدست نتایج

 اختلاف معنی داری وجود دارد.  25/2سطح احتمال  در ها غلظت و تیمارها بین كه میدهد

 .Pدر قارچ  میلی گرم بر میلی لیتر 52و  1در غلظتهای  شاه اسپرمو  بادرشبیو پس از آن عصاره  شاهد تیمار

digitatum  نسبت به دیگر عصاره ها در قارچ در تمامی غلظت هابادرشبی و عصاره  P. italicumپرگنه رشد دارای بیشترین 
یافت. عصاره شاه  كاهشقارچ  شد پرگنهمیزان ر،  شاه اسپرمو  بادرشبی عصارهبا افزایش غلظت (. كه البته 5بود)جدول قارچ 

درحالی كه در . شدP. italicum  باعث كاهش رشد بیشتر پرگنه قارچ  بادرنج بویهو  اسپرم نسبت به عصارههای نعنا فلفلی
شاه  نعنا فلفلی  و های ت به عصارهنسب (میلی گرم بر میلی لیتر 51و 02 )با غلظت  بادرنج بویه  عصاره  ،P. digitatumقارچ 

 (.  5اسپرم موررتر بود)جدول 

 قارچ ها شد. پرگنه رشد صاره چای سبز درتمامی غلظت ها بطور چشمگیر باعث كاهشع كه داد ها نشان بررسی
  P. digitatumقارچ  بطور كامل مانع از رشد پرگنه میلی گرم بر میلی لیتر 02و  51بطوری كه عصاره چای سبز در غلظت 

 (.5شد و پس از آن عصاره پوست انار در تمامی غلظت ها نسبت به سایر عصاره ها مورر واقع شد )جدول 

 درصد بازدارندگی رشد قارچبر  عصاره های گیاهیارر 
. (p≤0.01)معنی دار بود  قارچ بازدارندگی رشد درصد بر ها غلظت و تیمارهاه تمامی نتایج پژوهش حاضر نشان داد ك

( عصاره چای سبز در تمامی غلظت ها، بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر عصاره ها داشت. عصاره 0و5وجه به شكل )با ت
در   P. italicumو در قارچ  P. digitatum در قارچ  %522با میانگین  میلی گرم بر میلی لیتر 02و  51چای سبز در غلظت 

(. پس از عصاره چای سبز، 0و5 بیشترین ارر بازدارندگی را داشت )شكل 47/93با میانگین  میلی گرم بر میلی لیتر 02غلظت 
 .Pعصاره پوست انار در بازدارندگی رشد قارچ نسبت به سایر عصاره های گیاهی ارر بسزایی داشت كه این ارر در قارچ  
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digitatum   نسبت به قارچP. italicum   در قارچ های ر میلی لیترمیلی گرم ب 1با غلظت  بادرشبیمشهودتر است. عصاره P. 

digitatum و  P. italicum   (. بطور كلی 0و5 كمترین ارر بازدارندگی را نشان داد)شكل 4/1و 15/51بترتیب با میانگین های
 یافت. قارچی در عصاره های گیاهی افزایش ضد فعالیت میزان غلظت عصاره ها، افزایش با

 

   P. italicum  و P. digitatum های بر رشد پرگنه قارچ عصاره های گیاهیاثر . 1جدول  

 .ندارند دارمعنی اختلاف  LSDآزمون اساس بر درصد 5 آماری احتمال سطح در مشابه حروف با هایمیانگین ستون هر در

 Penicillium digitatum italicum Penicillium  غلظت ها تیمارها

 a66/47   a46  0 شاهد

 چای سبز

5  p33/00  p33/07 

00  q33/7  q66/9 

05  r0   r33/4 

00  r0   s66/7 

 پوست انار

5 66/09  m   33/33 m 

00  mn03  n37 

05  no66/05  o06 

00  o66/03  p66/05 

 نعنا فلفلی

5  ef66/77  e57 

00  gh70  gh 66/79 

05  ij66/34  ij66/74 

00  k33/30  kl66/77 

 بادرنج بویه

5    fg66/70  fg53 

00  hi33/39  fg50 

05  k33/30  hi79 

00  l33/06  k66/75 

 شاه اسپرم

5  b66/60  gh50 

00  c55  hi66/73 

05  e76  jk33/76 

00   j 36  l33/73 

 بادرشبی

5  b33/60  b33/40 

00  d50  c66 

05  e74  d60 

00  ef66/73  e56 
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 P. digitatum ای گیاهی بر بازدارندگی رشد قارچعصاره ه. اثر 1شکل 

 
 

 
 P. italicum . اثر عصاره های گیاهی بر بازدارندگی رشد قارچ2شکل 

 

 بحث. 4
 

 مخرب اررات و پستانداران سایر و انسان برای آنها پایین سمیت و طبیعت در گیاهی اسانسهای پذیری تجزیه قابلیت

 و كشاورزی میصولات حفاظت جهت شیمیایی سموم مكمل یا و جایگزین به را كیباتتر این زیست، مییط در آنها كمتر
 و انسان برای و بوده مفید نیز گیاه رشد افزایش در مغذیها ریز داشتن با گیاهی عصاره های.  [11]است كرده تبدیل انباری
 .بیخطرند زیست مییط
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ر درمقایسه با عصاره های دیگر اررات چشمگیری در نتایج آزمایش حاضر نشان داد كه عصاره چای سبز و پوست انا
قارچی عصاره ها  ضد فعالیت میزان غلظت عصاره ها، افزایش دارد و با P. Italicum  و P. digitatumبازدارندگی دو قارچ 

 گفتاست، میتوان  متفاوت آنها غلظت عصاره و نوع به بسته قارچی های گونه حساسیت كه آنجایی ازمی یابد.  افزایش

تیقیقات  از بسیاری در.  [19]دارد بستگی تشكیل دهنده آنها اجزای به ضدقارچی عصاره های گیاهی در فعالیت تفاوت
گزارش  0222سیرم و همكاران در سال همچنین .  [1,7,13,14]شده است چای سبز و پوست انار بیان میكروبی ضد خاصیت

به  Aspergillus ochraceus رشد از روز و 4به مدت  Penicillum citrinum كردند كه عصاره پوست انار متواند از رشد 
سبز و  یچا یعصاره ها یضد قارچ تی، فعال جینتااین مطالعه ما در توافق با  یها افتهكه ی كند. روز جلوگیری 0مدت 

   .دیمی نما دییپوست انار را تا
و  خواص آنتی اكسیدانی سبز و پوست انار بدلیل نتایج بسیاری از میققان نشان می دهد كه عصاره های گیاهی چای

فنولیک، فعالیت ضد میكروبی بالایی دارند و مشخص شده است كه دیواره سلولی پاتوژن هدف اصلی  تركیبات از غنی منبع
 چیدههای پی كمپلكس ، زیاد ملكولی وزن با پروتئین هایی همراه فنولیک به مواد واقع در . [20 ,8]این تركیبات فنلی است

 و درسیتوپلاسم موجود سلولی )اكسید وردكتاز( های آنزیم با توانند جذب می از پس ترتیب بدین و دهند می تشكیل را ای
 این دیگر طرف از .[23 ,10]دهند و در نتیجه باعث اختلال در فعالیتهای آنزیمی غشا سلول قارچ شوند  سلولی واكنش دیواره

 .  [6]نمایند  جلوگیری نیز ها میكروارگانیسم های پذیرنده برابر در ولیدسترسی سطح سل از توانند می مواد
 

 گیرینتیجه .5

 و P. digitatumنتایج حاصل از این تیقیق نشان داد كه عصاره های چای سبز و پوست انار قابلیت كنترل قارچ های 
 P. Italicum  می باشد و از آن ها می توان به عنوان یک ) عامل كپک سبز و آبی مركبات( را در شرایط آزمایشگاهی دارا

 ماده جایگزین قارچ كش های شیمیایی استفاده نمود.
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