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 چکیذٌ

تًاوىذ بٍ عىًان جایگشیىی بزای باضىذ ي میَای بزخی اس گیاَان مىبع غىی اس تزکیبات ضیمیایی فعال ي دارای اثزات ضذ قارچی میعصارٌ

: سای پس اس بزداضت ضاملگًوٍ قارچ بیماری 7گیاٌ سیتًن بزای کىتزل  َایدر ایه پضيَص کارایی عصارٌ. َا بٍ ضمار ريوذکصقارچ

Alternaria alternata ،Aspergillus niger ،Fusarium solani،Rhizopus stolonifer ،Penicillium expansum ،

Botrytis cinerea ي Monilinia sp ي % 1َای صفز، آبی در غلظت َای متاوًلی، استًوی ياثز باسداروذگی اس رضذ عصارٌ. بزرسی ضذ

آگار مًرد بزرسی  -دکستزيس -سمیىیَا در ضزایط آسمایطگاٌ بٍ ريش دیسک کاغذی ريی محیط کطت سیبريی رضذ ريیطی قارچ% 11

 .A ي F. solaniَای مًرد مطالعٍ در بیه قارچ. َا داضتداروذگی بیطتزی اس رضذ قارچباس ،استًوی وتایج وطان داد کٍ عصارٌ. قزار گزفت

alternata ٌایه اوباری اس تزکیبات طبیعی  َایان در کىتزل قارچبتً رسذبٍ وظز می بىابزایه .َا داضتىذبیطتزیه حساسیت را درمقابل عصار

 .استفادٌ ومًد گیاٌ

 Fusarium solani ،Alternaria alternata، َای گیاَی، اثزات ضذ قارچیعصارٌ: ياصگان کلیذی

 

 مقذمٍ

ّبی غیز ّذف اثز ًذارًذ ٍ ثٌبثزایي اهزٍسُ فؼبل اس هٌؾأ گیبّی در هطیط پبیذاری ووتزی دارًذ ٍ رٍی پغتبًذاراى ٍ ارگبًیشمتزویجبت 

سًی اعپَر ّبی گیبّبى ػبلی ػلیِ خَاًِگشارؽبت سیبدی در هَرد عویت ػصبرُ (.2003تزیَدی، )ثبؽٌذ ای ثزخَردار هیاس تَخِ ٍیضُ

 Ocimum gratissimum  ،Acalyphaاثز عِ ػصبرُ گیبّی  در آسهبیؾی (.2005تزیپبتی،)ب ٍخَد دارد ٍّ رؽذ هیغلیَم لبرذ

wilkesiana   ٍA. macrostachya  در هطبلؼِ  .(2008اگجَ ٍ ایجَ، ) ؽذ ّبی ثؼذ اس ثزداؽت آٍٍوبدٍ ثزرعیثز رٍی پبتَصى

 Botrytisّبی لبرزی ثبسداری اس رؽذ پبتَصى ی سیتَى درّبی اعتًَاعتخزاخی اس ػصبرُ (oleuropein)اٍلئَرٍپیي دیگزی 

cinerea ،Alternaria alternata ،ًَِّبی ٍ گRhizopus  (2009هبٍراویظ، )ؽٌبختِ ؽذ هَثز. 

گًَِ لبرذ ثیوبرگز پظ  7سیتَى رٍی  ثزيّبی هتبًَلی، اعتًَی ٍ آثی ضذ لبرزی ػصبرُ ّذف اس اًدبم ایي پضٍّؼ ثزرعی فؼبلیت

 .ثبؽذهی اؽت گیبّی در آسهبیؾگبُاس ثزد

 

 َامًاد ي ريش

عپظ ثِ ٍعیلِ . آٍری ٍ در آسهبیؾگبُ ٍ دٍر اس تبثؼ هغتمین آفتبة خؾه ؽذاس وبؽبى خوغ 89عبل ّبی سیتَى در ثْبر ثزي

 . آعیبة خزد گزدیذ ٍ اس اله ػجَر دادُ ؽذ
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،  Aspergillus niger ،Fusarium solani ، Alternaria alternata  ،Botrytis cinereaّبی در ایي پضٍّؼ لبرذ

Penicillium expansum  ٍMonilinia sp. هَرد اعتفبدُ لزار گزفت . 

گزاد رٍی درخِ عبًتی 20عبػت در  24لیتز هتبًَل ثِ هذت هیلی 100گزم اس ثبفت آعیبة ؽذُ گیبُ در  5: گیزی ثب هتبًَلػصبرُ

لیتز آة همطز اعتزیل ثِ آى اضبفِ هیلی 25لیتز اس هطلَل ثزداؽتِ، هیلی 75پظ اس ایي هذت . دٍر در دلیمِ لزار گزفت 350ؽیىز ثب 

عبػت رٍی ؽیىز ثب ّوبى  2ایي هخلَط . لیتز رعبًذُ ؽذ، عپظ ّن ضدن ثب آى ّگشاى اضبفِ گزدیذهیلی 100گزدیذ ٍ ضدن آى ثِ 

ی ثزای تجخیز هتبًَل ٍ اعتطصبل ػصبرُ در سیز َّد لزار دادُ ّبی هختلف خذا گزدیذ ٍ ثخؼ هتبًَلدٍر لزار دادُ ؽذ، عپظ ثخؼ

 (.1386ػجذالولىی ٍ ّوىبراى،)ؽذ 

 .گیزی ثب هتبًَل ػول ؽذ ٍلی در ایي خب ّگشاى اضبفِ ًگزدیذهبًٌذ رٍػ ػصبرُ: گیزی ثب اعتَىػصبرُ

خلَط ٍ رٍی ّوشى هغٌبطیغی لزار دادُ ؽذ ثؼذ لیتز آة همطز اعتزیل ههیلی 100گزم اس ثبفت آعیبة ؽذُ ثب  5: گیزی ثب آةػصبرُ

 .گزاد در آٍى لزار دادُ ؽذدرخِ عبًتی 50صبف گزدیذ ٍ در دهبی  1اس ثِ خَػ آهذى ثب وبغذ صبفی ٍاتوي ؽوبرُ 

 .داری ؽذگزاد ًگِدرخِ عبًتی -20ّبی ثِ دعت آهذُ تب سهبى اعتفبدُ در دهبی ػصبرُ

ّبی هَرد ًظز در هَرد ػصبرُ هتبًَلی غلظت. ّب ثزای اًدبم آسهبیؼ تْیِ ؽذیه اس ػصبرُّز % 10ٍ % 1، (ؽبّذ) ّبی صفزغلظت

ّب لجل اس ولیِ غلظت. ّبی اعتًَی ٍ آثی ثزای رلیك وزدى اس آة اعتفبدُ ؽذثِ دعت آهذ ٍ در هَرد ػصبرُ% 45ثب اعتفبدُ اس هتبًَل 

 .پَر عتزٍى ؽذهیىزٍ 45/0اعتفبدُ در اتبق وؾت اعتزیل ثِ ٍعیلِ فیلتز 

پٌجِ هتز تَعط زَةهیلی 6ّبیی ثِ لطز ، لزؿPDAای لبرذ رٍی هطیط وؾت ثزای اًدبم آسهبیؼ اس ضبؽیِ پزگٌِ یه ّفتِ

وبغذ صبفی  ػذد دیغه 10. لزار دادُ ؽذ PDAهتز ضبٍی هطیط وؾت عبًتی 8وي خذا گزدیذ ٍ در یه طزف تؾته پتزی عَراظ

ٍر ؽذ تب وبهأل اؽجبع ؽَد ٍ عپظ در طزف دیگز تؾته پتزی غلظت هؾخصی اس ػصبرُ هَرد ًظز غَطِهتز در داخل هیلی 6ثِ لطز 

ؽذُ ثب آة همطز اعتزیل ّبی وبغذی اؽجبعّبی ؽبّذ اس دیغهدر تؾته. هتزی اس لزؿ لبرذ لزار دادُ ؽذهیلی 25در فبصلِ ضذٍد 

ّبی ؽبّذ، ؽؼبع ثب پز ؽذى تؾته. داری ؽذگزاد در اًىَثبتَر ًگِبًتیدرخِ ع 25ّب در دهبی تؾته. اعتفبدُ ؽذ% 45ٍ یب هتبًَل 

آسهبیؼ ثِ . ثزداری ؽذدیغه وبغذی در تیوبرّبی هختلف یبدداؽتاس رٍثزٍ، عوت زپ ٍ راعت  ،ّبلِ ثبسدارًذگی اس رؽذ لبرذ

 .تىزار هدذد ول آسهبیؼ تثجیت گزدیذ تىزار اًدبم ؽذ ٍ ًتبیح ضبصلِ ًیش ثب 3صَرت فبوتَریل در لبلت طزش وبهأل تصبدفی در 

0.5Xّب، لجل اس تدشیِ آهبری ثب اعتفبدُ اس راثطِ ّبی ثِ دعت آهذُ، ثِ ػلت تؼذد ػذد صفز ثیي آىدادُ  تدشیِ . تجذیل ؽذ

در عطص   MSTATCافشار ًزمثب اعتفبدُ اس  LSDصَرت گزفت ٍ همبیغِ هیبًگیي ثب آسهَى  SAS 9.1افشارٍاریبًظ ثب ووه ًزم

 .اًدبم ؽذیه درصذ 

 وتایج ي بحث

ارائِ گزدیذُ اعت هطبثك ایي خذٍل ثیي ؽؼبع  1ّبی ثزي سیتَى در خذٍل ػصبرُّبی هختلف اًَاع غلظتًتبیح اثزات ثبسدارًذگی 

-ػصبرُ وِثِ طَری. داری ٍخَد داردّب تفبٍت هؼٌیّبی هختلف آىّبی هَرد هطبلؼِ ٍ غلظتّبلِ ثبسدارًذگی تَعط اًَاع ػصبرُ

ّوسٌیي ثز . دادًذى ّب ًؾبثبسدارًذگی ثیؾتزی اس رؽذ لبرذ ّبی اعتفبدُ ؽذُػصبرُ% 10اعتًَی اعتخزاج ؽذُ ٍ ّوسٌیي غلظت 

در . داری ًؾبى دادًذّب یىغبى ًجَدُ ٍ ثب ّن اختالف هؼٌیّبی هَرد هطبلؼِ در ثزاثز ػصبرُطجك ًتبیح ثِ دعت آهذُ ضغبعیت لبرذ

ووتزیي ضغبعیت   .Rhizopus stolonifer  ،Aspergillus niger  ،Penicillium expansum  ٍMonilinia spایي ثیي 
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ٍ  Fusarium solaniّب اثز ثبسدارًذگی ًذاؽت ٍ ّب، رٍی آىّب ًؾبى دادًذ، ثِ طَری وِ ّیر یه اس ػصبرُرا در همبثل ػصبرُ

Alternaria alternata ُّب داؽتٌذثیؾتزیي ضغبعیت را در همبثل ػصبر. 

 لبرذ

 (هتزهیلی)هیبًگیي ؽؼبع ّبلِ ثبسدارًذگی 

 آثی اعتًَی هتبًَلی

 ؽبّذ %1 %10 ؽبّذ %1 %10 ؽبّذ 1% 10%

A. niger h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

h 0 

F. solani c 2 gh 3/0 h 0 a 4 de 3/1 h 0 
e 1 f 6/0 h 0 

Monilinia sp. h 0 h 0 h 0 h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

R. stolonifer h 0 h 0 h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

h 0 

P. expansum h 0 h 0 h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

h 0 
h 0 

h 0 

B. cinerea cd 6/1 de 3/1 h 0 
de 3/1 e 1 h 0 

e 1 h 0 
h 0 

A. alternata b 3/3 h 0 h 0 
a 4 gh 3/0 h 0 

cd 6/1 h 0 
h 0 

  ّبی هختلفّبی هختلف عِ ًَع ػصبرُ رٍی لبرذهمبیغِ هیبًگیي غلظت. 1خذٍل 
a, b, c, d, e, f, g, h ًذارًذ 01/0در عطص  داریاػذاد دارای ضزٍف هؾتزن اختالف هؼٌی. 

 

ّبی اعتًَی سیتَى در ثبسداری اس رؽذ ّبی هبٍراویظ در هَرد اثز ػصبرًُتبیح ثِ دعت آهذُ اس ایي پضٍّؼ ثب ًتبیح ضبصل اس یبفتِ

 .Rّبی سیتَى در وٌتزل رؽذ هیغلیَهی لبرذ ػصبرُ ضبضزپضٍّؼ  در. هطبثمت دارد B. cinerea  ٍA. alternataلبرذ 

stolonifer ایي پضٍّؾگز اثز اٍلئَرٍپیي الجتِ . وِ ثب ًتبیح هبٍراویظ اختالف ًؾبى داد اثز ًذاؽت(oleuropein)  اعتخزاج ؽذُ اس

ؽزایط هختلف آة ٍ َّایی ًىتِ وِ  تَخِ ثِ ایيثب ّوسٌیي  .وزدُ اعتّب ثزرعی ّبی سیتَى را رٍی وٌتزل رؽذ لبرذثزي

لیل ، د(1386ولىی ٍ ّوىبراى، ػجذال)عبسد ّبی ثبًَیِ گیبُ را هتأثز هیُ ٍ همذار ٍ ًَع هتبثَلیتفیشیَلَصی گیبُ را تطت تأثیز لزار داد

  .ثبؽذدیگزی ثزای تفبٍت در ًتبیح دٍ تطمیك هی

 

 گیزی کلیوتیجٍ
ّبی تي آلَدگیّبی گیبُ سیتَى خْت خلَگیزی ٍ یب ثِ تأخیز اًذاخرعذ ثتَاى اس ػصبرًُتبیح ایي تطمیك ًؾبى داد وِ ثِ ًظز هی

 ،ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دعت آهذُ اس ایي پضٍّؼ ٍ ًتبیح عبیز پضٍّؾگزاى. ّب در عزدخبًِ اعتفبدُ ًوَدلبرزی پظ اس ثزداؽت هیَُ

ّب در ارسیبثی اثز ثبسدارًذگی آى ٍّبی دیگز تىزار آسهبیؾبت اًدبم ؽذُ ثب ضالل ،زٌیي ون خطز ثَدى تزویجبت گیبّی ثزای اًغبىّن

 .ؽَددخبًِ پیؾٌْبد هیعز

 

 مىابع
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Abstract 

Some plant extracts  are rich source of active chemical compounds and have antifungal effects 

and can consider as replace for fungicidals. In this study, the effectiveness of  extracts of Olea 

europaea was evaluated  against seven postharvest fungi species including Alternaria 

alternata, Aspergillus niger, Fusarium solani, Rhizopus stolonifer, Peninillium expansum, 
Botrytis cinerea and Monilinia sp. The growth inhibiting effect (GIE) of methanolic, acetonic 

and water extracts at the concentrations of 0, 1% and 10% on the vegetative growth of the 

fungi was investigated by paper disk method on PDA under in vitro condition. Results 

showed that aceonic extracts had the most GIE. A. alternata and F. solani was the most 

sensitive  fongi to the extracts. Therefor, it is likely possible using natural compounds of this 

plant for control of postharvest fungi. 
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