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 چکیدٌ

امزيسٌ بحث اوبارداری محصًالت فسادپذیز یکی اس مُم تزیه مباحث در سمیىٍ کطايرسی می باضد کٍ ضىاخت عًامل ي پیطگیزی اس آوُا 

عامل بیماری کپک خاکستزی در محصًالتی اس قبیل سیب،تًت Botrytis cinerea قارچ.دمی تًاود کمک سیادی بٍ اقتصاد کطايرسی کى

اس سًی دیگز اساوس َای گیاَی اس راٌ حل َای .فزوگی،اوگًر ي پیاس است کٍ َمٍ سالٍ سطح يسیعی اس ایه محصًالت را در بز می گیزد

 ز بز لیتز اس اساوس مزسٌ ي سیزٌ یکزي لیتم 522ي  252،52ت َای یه آسمایص غلظدر ا.وًیه در جلًگیزی اس بیماری َای گیاَی می باضىد

تکزار بز ريی ایه قارچ مطالعٍ گزدید کٍ وتایج وطان داد کٍ اساوس مزسٌ اس اثز مماوعت 3سیاٌ اس طزیق ريش دیسک کاغذی َمزاٌ با 

مزسٌ  بز لیتزمیکزيلیتز 522اس رضد قارچ در غلظت بیطتزیه قطز َالٍ مماوعت کىىدٌ .کىىدگی بیطتزی وسبت بٍ سیزٌ ی سیاٌ بزخًردار بًد

میکزيلیتز بز لیتز بًد کٍ تًصیٍ 522بٍ  252میکزيلیتز بز لیتز بیطتز اس 252بٍ  52در َز دي اساوس وسبت افشایص قطز َالٍ اس تیمار .بًد

 .فادٌ ضًدمیکزيلیتز بز لیتز است252میگزدد جُت کىتزل ایه قارچ اس اساوس مزسٌ ي در غلظت َای باالی 

 ،کپک خاکستزی،بیماری َای پیاسBotrytis cinereaاساوس مزسٌ،قارچ : ياصگان کلیدی

 

 مقدمٍ

اسبًس ّبی گیبّی در دًیبی اهزٍسی بب تَجِ بِ پتبًسیل ّبی هَجَد در کٌتزل ببکتزی ّب ، قبرچ ّب ، ٍیزٍس ّب ، آفبت ٍ بیوبری 

زل ٍ هذیزیت بز هحصَالت کطبٍرسی در هزاحل هختلف اّویت بسشایی در کٌت.ّبی گیبّی ٍ جبًَری ًقص هْوی را ایفب هی کٌٌذ

افشایص عوز اًببرداری هحصَالت کطبٍرسی بخصَظ هحصَالت فسبد پذیز هی تَاًذ سَد آٍری ٍ .اقتصبد ٍ هذیزیت ببسار دارد

ی هحصَالتی چَى سیب ، تَت یکی اس هْوتزیي قبرچ ّبیی است کِ اًببردار  B.cinerea قبرچ .اقتصبد کطبٍرسی را افشایص دّذ

بیص  2005طبق گشارش فبئَ هیشاى تَلیذ تَت فزًگی در سبل (.Dris,2001)فزًگی ، کیَی ، اًگَر ٍ پیبس را بب هطکل رٍبزٍ هی کٌذ

بیص  سبلِ در ببسار آهزیکب هعلَم ضذ کِ عبهل12در یک بزرسی .آى سبالًِ اس بیي هی رٍد% 50هیلیَى تي بَدُ است کِ بیص اس  3.1اس 

اس سَی دیگز رٍش ّبی سبلن ٍ بی (.Kulakiotu,2004)هی ببضذ B.Cinereaخسبرات بِ اًگَرّبی تبسُ خَری قبرچ % 32.5اس 

بیطتز اسبًس ّبی گیبّی خبصیت ضذ .خطز در راستبی کٌتزل بیوبریْبی پس اس بزداضت استفبدُ اس عصبرُ ٍ اسبًس ّبی گیبّی است

اس گیبّبًی ّستٌذ کِ دارای اسبًس ّستٌذ کِ اثز ضذ  Bunium persicumٍ سیزُ  Satureja laxifloraهیکزٍبی دارًذ کِ هزسُ

 (.Svoboda,1989)است ببکتزی هختلف بِ اثببت رسیذ10ُهیکزٍبی اسبًس هزسُ بز رٍی 

 

 مًاد ي ريش َا

بذٍر گیبُ .رٍس خطک ضذ 7ِ بِ هذت بِ هٌظَر تْیِ اسبًس گیبُ هزسُ اس ببغ گیبّبى دارٍیی ّوذاى تْیِ ٍ سپس در َّای آساد ٍ سبی

اًذام ّبی خطک ضذُ تَسط دستگبُ کلًَجز بِ هذت .کش فزٍش گیبّبى دارٍیی در سطح ضْز ّوذاى تْیِ گزدیذاسیزُ سیبُ ًیش اس هز

س ّبی اسبً.گزم اس ًوًَِ گیبّی استفبدُ ضذ 100استخزاج اسبًس در سِ تکزار ٍ در ّز تکزار بِ هقذار .سبعت اسبًس گیزی ضذ 3.5
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درجِ سبًتیگزاد درٍى یخچبل تب سهبى 4حبصلِ پس اس رطَبت سدایی بب سَلفبت سذین اًذریذ در ضیطِ ّبی تیزُ رًگ ٍ در دهبی 

هَرد  Shimadzu 15Aهذل ( GC/MS)ّوزاُ بب طیف سٌجی جزهیGC سپس ّز اسبًس تَسط دستگبُ .استفبدُ ًگْذاری ضذ

ϒٍ اسبًس سیزُ سیبُ را carvacrolد کِ بیطتزیي تزکیب دراسبًس هزسُ را آًبلیش قزار گزفت کِ ًتبیج حبصلِ ًطبى دا -terpinen ٍ

cuminaldehydeپس اس آهبدُ سبسی اسبًس قبرچ .(1ضکل)در بز هی گیزدB. cinera  اس رٍی پیبسّبی اس قبل آلَدُ ضذُ بزداضتِ ضذ

یسِ،کٌیذیَفَر،سلَل ّبی کٌیذیَم سا ٍ اسپَر جْت ضٌبسبیی قبرچ بیوبرگز ر.کوپبًی هزک  کطت ضذ PDAٍ در هحیط کطت 

رقیق ضذُ تَسط ّگشاى ًزهبل در دیسک  هیکزٍلیتز بز لیتز 500،  250،  50سپس غلظت ّبی هختلف اسبًس ضبهل .هطبلعِ گزدیذ

ّبلِ ّب پس اس پس اس آى قطز (.جْت تیوبر کٌتزل اس ّگشاى ًزهبل استفبدُ ضذ)هیکزٍلیتز تشریق ضذ 30ّبی استزیل بالًک بِ هقذار 

سپس درصذ ببسدارًذگی اس طزیق (.2ضکل)درجِ سبًتیگزاد ٍ تبریکی اًذاسُ گیزی ضذ37سبعت اًکَببسیَى پلیت ّب در دهبی 24

ّز (. 3ضکل()قطز ّبلِ در تیوبرهَرد ًظزTقطز ّبلِ در تیوبر ضبّذ،Cدرصذ ببسدارًذگی،IP)هحبسبِ ضذ IP=C-T/C×100فزهَل 

 Excelٍ جْت رسن ًوَدار ّب اس ًزم افشار  MSTATCبِ هٌظَر آًبلیش دادُ ّب اس ًزم افشار .س ّن بَدتکزار جذا ا 3تیوبر ضبهل 

 .استفبدُ ضذ

 

 وتایج ي بحث

قطز ّبلِ ی هوبًعت کٌٌذُ بِ .حبصلِ اس آسهبیطبت ًطبى داد کِ اسبًس هزسُ تبثیز بیطتزی در ببسدارًذگی اس رضذ قبرچ ًطبى داد ًتبیج

در .هیکزٍلیتز کوتزیي ببسدارًذگی را داضت50هیکزٍلیتز بیطتزیي ، ٍ تیوبر سیزُ سیبُ بب غلظت 500سُ بب غلظت تزتیب در تیوبر هز

قطز ّبلِ در ّوِ ی .تیوبر ضبّذ قطز ّبلِ ّب صفز بَد کِ هیتَاى گفت ّگشاى ًزهبل ّیج گًَِ تبثیز ببسدارًذگی اس خَد ًطبى ًذاد 

بیطتزیي هبدُ تطکیل دٌّذُ اسبًس سیزُ .یزُ ی سیبُ بِ طَر هعٌی داری بیطتز بَدتیوبر ّبی هزسُ اس غلظت ّبی هطببِ درس

carvacrol  ایي تزکیب در اسبًس آى  % 41.5است کِ احتوبل هی رٍد قذرت ببسدارًذگی بیطتز هزسُ بز رٍی ایي قبرچ بِ دلیل ٍجَد

 B.cinereaًتبیج حبصلِ بب آسهبیطبت دیگز ّوخَاًی دارد،بب افشایص غلظت اسبًس ریحبى هیشاى ببسدارًذگی بز رٍی قبرچ .است

هیکزٍلیتز بز لیتز استفبدُ گزدد 250رًذگی بْتز تَصیِ هی ضَد اس غلظت ّبی بیطتز اس جْت ببسدا(.1387هستَفی،)افشایص هی یببذ

افشایص هی یببذ قطز ّبلِ ّب  250بِ  50سیزا غلظت ّبی پبییي تز قذرت هوبًعت کٌٌذگی چطوگیزی ًخَاٌّذ داضت،ٍقتی غلظت اس 

قطز ّبلِ ّب را  500بِ  250بلی است کِ افشایص غلظت اس در ح هیلی هتز افشایص هی یببذ،ایي6.67هیلی هتز ٍ در سیزُ سیبُ 8در هزسُ 

لذا اًتظبر هی رٍد ایي رًٍذ در غلظت ّبی ببال ًیش بِ ّویي صَرت .هیلی هتز افشایص هی دّذ5.33هیلی هتز ٍ در سیزُ سیبُ 6در هزسُ 

یب ًطبى دادُ ضذ کِ بیطتزیي رضذ س B.Cinereaدر تحقیقبت هطببِ صَرت گزفتِ بز رٍی اثز اسبًس سیزُ سبش بز قبرچ .ببضذ

بسیبری .هیکزٍلیتز بَدُ است ٍ بب افشایص غلظت ًسبت ببسدارًذگی رضذ هحسَسی ًذاضتِ است500بِ  250هوبًعت کٌٌذگی اس تیوبر 

زدُ اس اسبًی ّب خبصیت ضذ قبرچی دارًذ اهب غلظت ّبی هَرد استفبدُ ٍ ًَع اسبًس ًکتِ ی  بسیبر هْوی است کِ بب تحقیقبت گست

 .تز در ایي رابطِ هی تَاى بِ اطالعبت هْوی دست پیذا کزد

 

 

 

 وتیجٍ گیزی کلی
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 بب ایي عبهل بیوبری استفبدُ کزد بب تَجِ بِ ًتبیج بذست آهذُ ٍ آسهبیطبت دیگز تَصیِ هیگزدد اس اسبًس هزسُ هی تَاى جْت هببرسُ

 بسهٌذ تحقیقبت گستزدُ تز هی ببضذکِ ًحَُ ی استفبدُ اس اسبًس ًی
 

 B.persicumٍ سیزُ سیبُ S.laxifloraتزکیببت اسبًس ّبی هزسُ  – 1ضکل 

    
 

S.laxifloraB.persicum

09.66±0

19.66±016.33±0

25.66±021.66±0

   

ظت ّبی هختلفقطز ّبلِ در غل– 2ضکل   درصذ هوبًعت کٌٌذگی اس رضذ قبرچ در غلظت ّبی هختلف– 3ضکل    
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Evaluation of S.laxiflora and B.persicum essential oils against the grey mold of Onion 

 

(S.laxiflora) 

  

(B.persicum)

 

41.5 carvacrol  26.8 ϒ -terpinen-7-al  

40.8 trans terpinene  23.5 cuminaldehyde  

4.9 ϒ -terpinene  22.0 ϒ -terpinene  

2.4 ρ -cymene  7.4 ρ -cymene  

1.8 thymul acetate  6.8 2-caren-10-al  

1.7 β-caryophyllene  4.6 limonen  

1.6 myrcene  1.5 β-pinene  

1.4 α-thujene  1.4 T-chrystanthenol  

1.2 α-pinene  0.7 sabinene  

0.8 β-bisabolene  0.5 terpinene-4-ol  

0.7 β-pinene  0.5 myrtenly acetate  

0.5 limonene  0.4 α-thujene  
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Abstract 

One Of the most important agricultural topics discussed today is about the storage of products wich 

can easily get rotten wich acknowledging the factors that might cause this problem and preventing 

them from happening can have a great influence on the acricultural economy.The B.cinerea fungus 

causes grey mold disease in crops such as apples,strawberries,grapes and onions,which affects a 

great number of crops evry year.On the other hand the essential oils which are made from modern 

methods can prevent plant disease from happening.The test’s density through the disk of paper with 

three replicates consisted of 50,250 and 500 micro liters per liter of essential oil of S.laxiflora and 

B.persicum which indicate that the essential oil of S.laxiflora is more inhibitory than the 

B.persicum.In both essential oils proportion of the growth of the diameter from 50 to 250 micro 

liters per liter was much higher than the growth of the diameter from 250 to 500 micro liters per 

liter.Which is suggested to be used in order to prevent this fungus from S.laxiflora essential oils and 

in densities more than 250 micro liters per liter. 
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