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 چکیدُ

ٍّص تاثیز ػصارُ آٍیطي ضیزاسی بز در ایي پژ. اس گیاّاى هْن دارٍیی ایزاى است Zataria multifloraآٍیطي ضیزاسی با ًام ػلوی 

ام هَرد  پی پی 511ٍ  311، 211، 111ّای  در ضزایط  آسهایطگاّی در غلظت Alternaria alternataهَرفَلَژیک قارچ ت خصَصیا

بزرسی ضد کِ بِ تزتیب در ( PF)ٍ غذای هسوَم ( VA)کطی ػصارُ با دٍ رٍش تزکیبات فزار  خاصیت قارچ. بزرسی قزار گزفت

ٍ  111ی ّا ّوچٌیي غلظت. بِ طَر کاهل اس رضد قارچ جلَگیزی ضددر دٍ رٍش ی گیاّی  ػصارُام  پی پی 511ٍ  211ّای  غلظت

ّای  ی آٍیطي ضیزاسی در غلظت ػصارُ .درصدی رضد قارچ ضدًد 65باػث باسدارًدگی  VA  ٍPFبِ تزتیب در دٍ رٍش  ام پی پی 311

هَى در آس. صیت قارچ ایستایی ًطاى دادّا خا ٍ بقیِ غلظتکطی  دارای خاصیت قارچ PF  ٍVAام در دٍ رٍش  پی پی 311ٍ  511

 . در هحیط کطت هایغ جلَگیزی کزد اس جَاًِ سًی دیکتیَسپَرّا ام یِ طَر کاهل پی پی 511، غلظت ّا تٌدش کٌیدی

 ، ػصارُ گیاّیZataria multiflora ،Alternaria alternataآٍیطي ضیزاسی، : کلوات کلیدی

 

 هقدهِ

ٍ  ؽٌاعایی تاؽٌذ، هی تزخَردار خافی اّویر اس ٍ هؤثز تغیار تیواریْا درهاى ٍ زغذیِ جْر یادً در دارٍیی گیاّاى کِ آًجا اس

 ایي  اس غٌی ؾَر هاک. اعر گزفسِ قزار رؽسِ ایي خضٍّؾگزاى ٍ هحققاى زَجِ هَرد ،رکؾَ تَهی ّای گًَِ خقَؿ تِ کارتزد آًْا 

ثارسُ تا تیواریْای گیاّی ٍ  ضذػفًَی کزدى هحقَالذ کؾاٍرسی زَاًین اس آًْا تزای ه تاؽذ کِ هی دارٍیی هی هْن ّای گًَِ

 اس یکی (Zataria multiflora Boiss)ؽیزاسی آٍیؾي گیاُ. تخقَؿ هحقَالذ اًثاری، در تزاتز آفاذ ٍ تیواریْا اعسفادُ کٌین

 کِ اعر آى ضذهیکزتی اثزاذ گیاُ، یيهْن ا تغیار خَاؿ سا. تاؽذ هی ایزاى جٌَتی هزکشی ٍ ًَاحی تَهی ٍ ًؼٌاع زیزٓ گیاّاى

 یسا یواریتػَاهل شا ٍ هخقَفا یواریت یّا یِ تاکسزیػل هغالؼاذ يیؾسز ایت .اعر فَرذ گزفسِ آى رٍی تز هسؼذدی هغالؼاذ

 (.2009 ،خازی ٍ ّوکاراى ززی)اًجام گزفسِ اعر  یاًغاً

کِ یقاذ اس ایي ًَع در عغح هحذٍدی اًجام گزفسِ ّای گیاّاى تزای کٌسزل تیواریْای گیاّی ٍ زحق در ایزاى اعسفادُ اس ػقارُ

ززکیثاذ ضذ هیکزٍتی تخقَؿ قارچکؼ تا  .اعر تَدُتیؾسز آًْا فقظ تِ هٌظَر زؼییي خافیر ضذ هیکزٍتی ایي گیاّاى 

م ٍ ایجاد هیغلیَ اًسْای زَاى تِ زاثیز تز ّا هی ؽًَذ کِ اس هْوسزیي ایي هکاًیغن ّای هخسلفی هاًغ اس رؽذ قارچْا هی هکاًیغن

 ،سادُ ٍ ّوکاراى حییی)اؽارُ کزد  قارچ ٍ تاسداری هَقر رؽذ عدَر، زاثیز تز تیَؽیوی علَلتذؽکلی در آى، تاسداری اس زٌذػ ا

در ایي خضٍّؼ . ادُ کزدزَاى اس آًْا اعسف ّای گیاّی تْسز هی لذا آؽٌایی تا هکاًیغن اثز هَاد ضذ هیکزٍتی تخقَؿ ػقارُ(. 2008
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اسػَاهل هْن خَعیذگی هیَُ ٍ عثشیجاذ  Alternaria alternata قارچ تز زغییزاذ هَرفَلَصیک آٍیؾي ؽیزاسی ی ػقارُزاثیز 

 .هَرد تزرعی قزار گزقر

 هَاد ٍ رٍؽْا

 آٍیطي ضیزاسی ی ػصارُ یت ضد قارچیخاص یبزرس

زْیِ ٍ ّا  ٍ عاقِ تزگ،  گلگیاُ ؽاهل ّای َّایی  اًذاماس  کیلَگزم 4 ،(Zataria multiflora)ؾي ؽیزاسی یآٍ ی ػقارُتزای زْیِ 

 .ذیدرفذ اعسخزاج گزد 80ٍ تا اعسفادُ اس ازاًَل  کلًَجزتؼذ اس خؾک کزدى ٍ آعیاب کزدى، ػقارُ آًْا تا رٍػ 

رٍػ تزای ززکیثاذ فزار ػقارُ اس  ٍ( Poisoned Food) یعو یاس رٍػ غذاگیاّی  ی  ػقارُ یر ضذ قارچیخاف یتزرع یتزا

ظ یهحتِ  یاّیی گ اس ػقارُ (ppm) ام خی خی 500ٍ  300، 200، 100 یّا غلظري رٍػ یدر ا. ؽذ اعسفادُ ٍارًٍِ  یّا دیؼ یخسز

 10ّای  اس هحیظ کؾر ّوزاُ تا هیغلیَمهسز  هیلی 5تِ اتؼاد  دیغکیک  عدظ .ؽذ اضافِ  ؼید یدرٍى خسز PDA لیکؾر اعسز

تزای  .گزفسٌذقزار  زَرگزاد در اًکَتایعاًس ی درجِ 25±1 یرٍس در دها 7دیؾْا گذاؽسِ ٍ تِ هذذ  خسزی یک عزفرٍسُ قارچ در 

ٍ رٍی خسزی  قزار دادُ یاّیّای گ ل آغؾسِ تِ ػقارُیهلول اعسز ی یک زکِ خارچِ لیدیؼ اعسز یدرٍى یک خسز ّای ٍارًٍِ، خسزی

گًَِ  چیزا ّ ؽذًذ حیک یلِ خارافیلن تَعٍ  گزفردیؼ را رٍی ّن قزار  دّاًِ دٍ خسزی. غک قارچ قزار دادُ ؽذیدیؼ حاٍی د

کِ  یر قارچیعو .ل اعسفادُ ؽذیؽاّذ اس آب هقغز اعسز ی ًوًَِ یتزا. جاد ًؾَدیٍارًٍِ ا یّا یخسز تِ درٍى ییاى َّایجز

 .ؽذ زؼییي سیزفزهَل  تا یاّیگ ی قارچ زَعظ ػقارُ یّا َمیلیغیرؽذ ه یػثارذ اعر اس درفذ تاسدارًذگ

 َم قارچ یلیغیرؽذ ه یدرفذ تاسدارًذگ;  ((dc= ،dc-dt)/dc)100 در ؽاّذ  یسَعظ قغز کلًَ،ه =dt وار یت ًوًَِ دری هسَعظ قغز کلًَ

 آسهَى تٌدش اسپَرّا

 درػقارُ  ام خی خی 500ٍ  300، 200، 100ّای  غلظر ،آلسزًاریا قارچ یتز جَاًِ سدى اعدَرّا آٍیؾيی ز ػقارّیزاث یتزرع یتزا

سز قارچ تِ یل اعدَر در هیلی 106َى یسز اس عَعداًغیکزٍلیه 100عدظ . ریخسِ ؽذ یا ؾِیؽ یّا درٍى لَلِ PDBظ یسز هحیل یلیه 5

. دادُ ؽذًذدٍر در دقیقِ قزار  200 یکزدار تا دٍرُ چزخؾیَى ؽیعاػر در اًکَتاع 20ّا تِ هذذ  ٍ لَلِ ظ کؾر اضافِیي هحیا

 تا هؾاّذُ. گزدیذکظ یکازي تلَ آى را ف-الم قزار دادُ ٍ تا الکسَفٌَل ایي هذذ هقذاری اس هحیظ حاٍی اعدَر را رٍی ستؼذ ا

 .ؽذهحاعثِ کٌیذی  100سًی  تا ؽوارػ جَاًِاعدَرّا  یسً درفذ جَاًًَِری کزٍعکَج یز هیّا س الم

 

 Zataria multifloraی  ت ػصارُیي ًَع سوییتؼ

. ذؽي ییزؼ قَرذ سیزت A. alternataرٍی قارچ  یاّیّای گارُػق( Fungistatic/fungicidal) ییغسایا ٍ قارچ یکؾ ر قارچیخاف

اس  یهسز یلیه 5غک یٍ عدظ یک د ِاضاف PDAظ کؾر یهح تِ( ام خی خی 500ٍ  300، 200)هخسلف ػقارُ  یّا غلظراتسذا 

َى یاًکَتاعرٍس  7تِ هذذ  25±1 یّا در دها یعدظ ایي خسز. ؽذ ػقارُ گذاؽسِ  حاٍی یّا یداخل خسزرٍسُ قارچ  10کؾر 

قارچ اضافِ ؽذُ تِ آى اس   اًسخاب ٍ زکِ تَدّایی کِ در آى قارچ افال رؽذ ًکزدُ  دیؼ یخسزتؼذ اس عی دٍرُ اًکَتاعیَى، . ذگزدی 

 25±1 یرٍس در دها 7تِ هذذ  گزدیذ ٍ هٌسقل تَدجذیذ کِ فاقذ ػقارُ   PDAیظ حاٍیظ تزداؽسِ ٍ تِ یک هحیهح یرٍ

ر یخاف ی قارچ ًؾاًِ ػذم رؽذٍ ّا  ػقارُ ییغسایر قارچ ایخاف ی رؽذ هجذد قارچ ًؾاًِ ،ي هذذیا تؼذ اس. ؽذًذَى یاًکَتاع

 .تاؽذ ػقارُ هی یقارچ کؾ
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 ًسایج ٍ تحث

 اس دٍّا  ی آٍیؾي ؽیزاسی تز اعاط درفذ تاسدارًذگی رؽذ هیغلیَم کؾی ٍ تاسدارًذگی رؽذ ػقارُ خافیر قارچ در زؼییي

ّای آٍیؾي ؽیزاسی  اس ػقارُ  ppm500در رٍػ غذای هغوَم، غلظر . گیزی ؽذ ّای فزار اًذاسُ یررٍػ غذای هغوَم ٍ هساتَل

ػقارُ، رؽذ  اس ppm300  ٍppm200ّای  در غلظر. رٍس جلَگیزی کزد 7تِ عَر کاهل اس رؽذ قارچ در هحیظ کؾر تؼذ اس 

( ػقارُ ppmففز )تاسدارًذگی سیادی در هقایغِ تا ؽاّذ   ppm 100اها غلظر . داری کاّؼ ًؾاى داد کلًَی قارچ تِ عَر هؼٌی

ّای قارچ  ّای آٍیؾي ؽیزاسی تز هیغلیَم اس ػقارُ ppm500اثز غلظر (. 1جذٍل )ًذاؽر  A. alternataّای  تز رؽذ هیغلیَم

تا ایي غلظر اس ػقارُ تِ  ّای زیوار ؽذُ زؼییي ؽذ تِ تحَی کِ تؼذ اس اًسقال هیغلَم (Fungicidal) کؾی آلسزًاریا تِ فَرذ قارچ

ّای هخسلف  َاًاییی گیاّی تا ز  ػقارُ یّا عایز غلظر. هؾاّذُ ًؾذ گًَِ رؽذ هیغلیَم هحیظ کؾر جذیذ ػاری اس ػقارُ، ّیچ

هاًغ اس   ایغسایی خافیر قارچ ػقارُ تاتِ ػثارذ دیگز در غلظسْای خاییي، . ًؾاى دادًذ( Fungistatic)خافیر قارچ ایغسایی 

 (. 1 جذٍل)ؽَد  ّای آلسزًاریا هی یغلیَمرؽذ ه

تِ عَر کاهل اس  ،ی گیاّی ػقارُ ppm200، ppm300  ٍppm500ّای  در غلظرکِ دّذ  ّای فزار ًؾاى هی ًسایج آسهَى هساتَلیر

ی ّا ؽَد فؼالیر هساتَلیر هؾاّذُ هی 1 ّواًغَر کِ در جذٍل. ؽذدر هحیظ کؾر هقٌَػی جلَگیزی  A. alternataرؽذ قارچ 

ّای خاییي تاسدارًذگی ؽذیذززی ًغثر  ٍ در غلظر زز اس ززکیثاذ هایغ ایي گیاُ اعر ی گیاّی تغیار قَی فزار هَجَد در ػقارُ

 ppm300  ٍppm500هکاًیغن عویر در ایي رٍػ تزا غلظسْای  .ذدٌّ ًؾاى هیتِ رٍػ غذای هغوَم رٍی قارچ ّذف 

دٍ ی آٍیؾي ؽیزاسی در  تزای ػقارُ( MIC)حذاقل غلظر تاسدارًذگی . ذقارچ ایغسایی زؼییي ؽ ppm200کؾی ٍ تزای  قارچ

 زز اس عایز خاییي ّا ایي غلظر(. 1جذٍل ) تذعر آهذ  ppm500  ٍppm200 ٍ هساتَلیسْای فزار تِ زززیة غذای هغوَم رٍػ

 . (2009گٌذهی ٍ ّوکاراى، )ّای گشارػ ؽذُ در هغالؼاذ قثلی اعر  غلظر

 

هواًؼر اس یا  Genstaticتیاًگز خافیر  آٍیؾيی  در حضَر ػقارُ A. alternataّای  سًی کٌیذی آسهایؼ جَاًِهزتَط تِ ًسایج 

تا درفذ تاال اس جَاًِ سًی  ppm300  ٍppm 200ّای  غلظرتِ عَر کاهل ٍ  ppm500غلظر . تاؽذ گیاُ هیػقارُ ایي  زٌذػ

 Inدر ضزایط  Alternaria alternateaّای قارچ  سًی اسپَر ُ آٍیطي ضیزاسی بز باسدارًدگی رضد، ًَع سویت ٍ درصد جَاًِتاثیز ػصار -2-4جدٍل 

vitro 

غلظر ػقارُ گیاّی 

(ppm) 

درفذ تاسدارًذگی 

 (PF)رؽذ ػقارُ 

ًَع عویر ػقارُ 

(PF) 

درفذ تاسدارًذگی 

 ّای فزار هساتَلیر

ًَع عویر 

 ّای فزار هساتَلیر

سًی  جَاًِدرفذ 

 اعدَرّا

 100 - - - - (ppmففز )ؽاّذ 

100 5/37 ND 6/73 ND 6/68 

200 63 31/59 (S) 100 4/89 (S) 37 

300 7/87 63/87 (S) 100 100 (C) 8/9 

500 100 100 (C) 100 100 (C) 0/0 

 زکزار اًجام ؽذ ٍ اػذاد حافل هیاًگیي زکزارّا هی تاؽٌذ 4آسهایؼ دٍ تا ٍ ّز تار در 

PF : رٍػ عویر غذایی یاPoisoned food ؛S : ػقارُ دارای خافیر قارچ ایغسایی اعر؛C :کؾی اعر؛  ػقارُ دارای خافیر قارچND :زؼییي ًؾذ. 
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 Cymbopogonتیاى کزدًذ کِ زاثیز ػقارُ ( 2007)هاّاًسا ٍ ّوکاراى (. 1  جذٍل) کزدًذ جلَگیزی A. alternataقارچ ّای  کٌیذی

citrates ِؽَد ّای در حال رؽذ آساد هی ّای فزار تاؽذ کِ در عغح هیغلیَم هساتَلیرای اس اثزاذ  تز اعدَرسایی هوکي اعر ًسیج .

تزای  اس آًجا کِ در ایي خضٍّؼ هؾخـ ؽذ کِ هساتَلیسْای فزار ػقارُ آٍیؾي ؽیزاسی خافیر ضذ قارچی خیلی قَی دارًذ لذا

 .ّا تزرعی ؽَد سایؾی در قارچ درک تْسز زاثیز ػقارُ تز اعدَرسایی تایذ ایي هغالؼاذ تز اعاط زغییز فاس رٍیؾی تِ

 

 گیزی کلی ًتیجِ
ای اس ایي گیاّاى دارٍیی هفیذ، دارای خَاؿ  عَر کِ در ایي هغالؼِ ًؾاى دادُ ؽذ آٍیؾي ؽیزاسی تِ ػٌَاى ًوًَِ ّواى

ایی قثل اس ّا ٍ هَاد ػذ زَاى اس آى تزای ضذػفًَی هیَُ ّای هسٌَع ٍ خَاؿ فَهیگاًسی قَی اعر کِ هی ضذهیکزٍتی تا هکاًیغن

 .اًثارداری ٍ حول ٍ ًقل اعسفادُ کزد
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Abstract 

Zataria multiflora Boiss known as Shiraz Oregano (in Iran) is one of the valuable Iranian 

medicinal plants. In this study, Z. multiflora essential oil was tested in vitro on the growth and 
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morphogenesis of Alternaria alternata Kessl. at 100, 200, 300 and 500 ppm concentrations. The 

fungitoxicity of the oil was measured by percentage radial growth inhibition using the poisoned 

food technique (PF) and volatile activity assay (VA). The mycelial growth of the test fungus was 

completely inhibited at 500 and 200 ppm concentration of oil in PF and VA, respectively. The 

sublethal doses, 300 and 100 ppm inhibited about 65% of fungal growth after seven days of 

incubation and delayed conidiation as compared with the control. The essential oil was shown 

fungicidal activity at 500 and 300 ppm concentrations in PF and VA, respectively. Determination 

of conidial germination in the presence of oil was also carried out and it was found that the oil 

exhibited 100% inhibition of conidial germination at 500 ppm concentration.  
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