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 تغییرات هَرفَلَژیک قارچبر رشذ ٍ  Zataria multiflora ٍیشي شیرازیآی  در ایي پژٍّش تاثیر عصارُ

 Alternaria alternata  شرایط درIn vitro ٍ در . ام هَرد بررسی قرار گرفت پی پی 011ٍ  311، 211، 111ّای  در غلظت

 50بیش از )ّای گیاّی بِ هحیط کشت باعث کاّش شذیذ  از عصارُ ppm 311ّا، اضافِ کردى  ٍزى خشک هیسلیَم آزهَى

گًَِ  ّیچ A. alternata، قارچ یاّیی گ  از عصارُ ppm 011در حضَر  .ّای قارچ ّذف شذ در ٍزى خشک هیسلیَم( درصذ

 ّای هشاّذات هیکرٍسکَپ ًَری تغییرات هَرفَلَژیک زیادی را در هیسلیَم. هیسلیَهی در هحیط هایع تَلیذ ًکرد

A. alternata  در حضَرppm311 ایي تغییرات بِ صَرت کاّش شذیذ اسپَرزایی، . عصارُ آٍیشي شیرازی ًشاى دادًذ

ّا، گراًَلِ شذى سیتَپالسن، لَبذار شذى ٍ ٍزیکَلِ شذى اًتْای هیسلیَم ٍ تغییر در  لیَمچرٍکیذگی ٍ کاّش قطر هیس

 .ضخاهت دیَارُ سلَلی هشاّذُ شذ

 Alternaria alternata ّای گیاّی، عصارُآٍیشي شیرازی، تغییرات هَرفَلَژیک،  : کلوات کلیذی

 

 هقذهِ

خاطش داؿتي ٍیتاهیٌْا ٍ تشکیثات غزایی هتٌَع، ًقؾ هْوی دس ػثذ  تاؿذ ٍ تِ فشًگی اص هحلَالت هْن جالیضی دًیا هی گَجِ

ؿَد  ّای اًثاسی هی فشًگی کِ هَجة پَػیذگی هیَُ یکی اص هْوتشیي تیواسیْای پغ اص تشداؿت گَجِ .ّا داسد غزایی خاًَادُ

کٌتشل  یج تشایسا یّا اص سٍؽ یکی. ؿَد ایجاد هی Alternaria alternata فشًگی اػت کِ تَػیلِ قاسچ تیواسی آلتشًاسیایی گَجِ

تَاًٌذ اص  یه یي هَاد تا حذٍدیّشچٌذ کِ ا. تاؿذ یّا ه تِ خلَف قاسچکؾ ییایویپغ اص تشداؿت اػتفادُ اص هَاد ؿ یّا یواسیت

لی ٍ سػَ) ػالهت اًؼاى هضش تاؿذ یتَاًذ تشا یّا ه َُیه یي ػوَم سٍیا ی واًذُیکٌٌذ اها تاق یشیجلَگ یواسیـشفت تیٍقَع ٍ پ

ّای  ّای ثاًَیِ هاًٌذ فٌلْا، فلًََئیذّا، کَئیٌَلیٌْا، تاًٌْا، ػلاسُ گیاّاى ػالی حاٍی طیف ٍػیؼی اص هتاتَلیت (.2006 ،ّوکاساى

صا  یواسیتػَاهل اّاى داسٍیی یک سٍؽ هَثش دس کٌتشل یگ  کاستشد ػلاسُ. ّا ّؼتٌذ ّا ٍ اػتشٍل سٍغٌی، آلکالَئیذّا، ػاپًَیي

گش اص ید یکی. ّای ضذ هیکشٍتی هتٌَػی ّؼتٌذ ٍ تشای اًؼاى ٍ هحیط صیؼت ًیض ػویت ًذاسًذ َاد داسای خاكیتایي ه. تاؿذ یه

 یواسیؾ ًظاد هقاٍم اص ػاهل تیذایي اػت کِ تِ خاطش تٌَع هَاد هَجَد تش آًْا احتوال پیا یاّیگ یّا هْن ػلاسُ یّا یظگیٍ
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جات دس کٌتشل ػَاهل یٍ ػثض ّا َُیه یي هَاد تش سٍیي کاستشد ایتٌاتشا(. 2008 ،کاسهَ ٍ ّوکاساى) اس کن اػتیًؼثت تِ آًْا تؼ

 .تاؿٌذ ییایویػوَم ٍ هَاد ؿ یتشا یي هٌاػثیگضیتَاًٌذ جا تؼیاس هَثش اػت ٍ هی یقاسچ یضای آًْا تِ خلَف پاتَطًْایواسیت

ّای هتٌَػی ّؼتٌذ کِ ّش  یاُ داسای هتاتَلیتایي گ. تشیي گیاّاى داسٍیی تَهی ایشاى اػت آٍیـي ؿیشاصی اص هْوتشیي ٍ هؼشٍف

. ػلاسُ ایي گیاُ تیـتش اص تیوَل ٍ کاسٍاکشٍل تـکیل ؿذُ ٍ خَاف ضذ قاسچی قَی داسد .کذام اثشات داسٍیی هتفاٍهتی داسًذ

دس ایي . ذتاؿ ّای ّذف هی ّای گیاّی تاثیش آًْا تش خلَكیات هَسفَلَطیک قاسچ ّای تاصداسًذگی سؿذ ػلاسُ یکی اص هکاًیؼن

ّای  ٍ تیواسیضایی آى سٍی هیَُ  Alternaria alternata قاسچ هَسفَلَطی هیؼلیَهْایٍ  آٍیـي ؿیشاصی ی ػلاسُ اثشاتپظٍّؾ 

 .هَسد تشسػی قشاس گشقت فشًگی گَجِ
 

 هَاد ٍ رٍشْا

 َهس قارچیی گیاّی بر ٍزى خشک ب ي تاثیر عصارُییتع

تْیِ ٍ ّا  ٍ ػاقِ تشگ،  گلّای َّایی گیاُ ؿاهل  اًذاماص  کیلَگشم 4 ،(Zataria multiflora)ـي ؿیشاصی یآٍ ی ػلاسُتشای تْیِ 

 .ذیدسكذ اػتخشاج گشد 80ٍ تا اػتفادُ اص اتاًَل  کلًَجشتؼذ اص خـک کشدى ٍ آػیاب کشدى، ػلاسُ آًْا تا سٍؽ 

سا ( ام پی پی 500ٍ  300، 200، 100)  سُاص ایي ػلا یهختلف یّا ّای گیاّی تش ٍصى خـک قاسچ، غلظت ش ػلاسُیي تاثییتؼ یتشا

َى اػپَس یتش اص ػَػپاًؼیل یلیه 5ػپغ . ؿذ اضافِ  هایش دسٍى اسلي PDBتشٍع یا  -دکؼتشٍص  -یٌیة صهیغ ػیط کـت هایدس هح

شای ّش ت .گشدیذّا اضافِ  ط کـت دسٍى اسليیتِ هح Alternaria alternataاص قاسچ ( تشیل یلیاػپَس دس ه) 106قاسچ تِ غلظت 

هحیط کـت اص دس اًکَتاتَس ؿیکشداس،  Co 1±25 یدهااًکَتاػیَى دس سٍص تؼذ اص  15 .غلظت چْاس تکشاس دس ًظش گشفتِ ؿذ

 ػپغ. قشاس دادُ ؿذًذ Co40 یػاػت دس آٍى دس دها 24تِ هذت  ٍقاسچ اػتخشاج  یّا َمیلیؼیکاغز كافی ػثَس دادُ ؿذ ٍ ه

ش یتا فشهَل ص( ًؼثت تِ ؿاّذ ٍصى خـککاّؾ )سؿذ  یؿذ ٍ دسكذ تاصداسًذگ یشیگ صُاًذا تا تشاصٍ ّا َمیلیؼیٍصى خـک ه

 .گشدیذي ییتؼ

 دسكذ ٍصى خـک; (>ٍصى ًوًَِ ؿاّذ _واس یٍصى ًوًَِ ت/ )ٍصى ًوًَِ ؿاّذ= ×100

 

 آٍیشي شیرازیی  عصارُدر حضَر  A. alternataّای  هیکرٍسکَپیک هیسلیَمتغییرات 

ط یهحام ػلاسُ تِ  پی پی 500ٍ  300، دٍ غلظت A. alternata کـی ػلاسُ آٍیـي ؿیشاصی تش قاسچ اسچتوٌظَس تؼییي هکاًیؼن ق

 یٍ دس دها ؿذ ّا قشاس دادُ  دیؾ یي پتشیا یقاسچ سٍسٍصُ  5کـت اص هتش  هیلی 5تا اتؼاد ؼک یػپغ یک د .اضافِ ؿذ PDAکـت 

 ذیقاسچ اػالاًتْای کلًَی  یّا َمیلیؼیه اص ،ي هذتیؼذ اص ات. گشدیذَى یسٍص اًکَتاػ 4گشاد تِ هذت  یدسجِ ػاًت 1±25

 یکیشات هَسفَلَطییٍ تغ ؿذًذهـاّذُ  یکشٍػکَج ًَسیش هیکاتي تلَ، ص-کغ کشدى آًْا تا الکتَفٌَلیٍ تؼذ اص ف هیکشٍػکَپی

دس  سؿذ کشدُ قاسچّا، اص  َمیلیؼیشات تا ؿکل طثیؼی هییي تغیا ی ؼِیهقا یتشا. ذؿ یجاد ؿذُ تشسػیقاسچ ا یّا َمیلیؼیکِ دس ه

 .گشدیذاػتفادُ  PDAط یهح
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 ًتایج

ّای گیاّی  اص ػلاسُ ppm 300اضافِ کشدى ، ّای قاسچ آلتشًاسیا ی آٍیـي ؿیشاصی تش ٍصى خـک هیؼلیَم تاثیش ػلاسُدس آصهَى 

 اص ػلاسُ ppm 500دس حضَس (. 1جذٍل )ّای قاسچ ّذف ؿذ  تِ هحیط کـت تاػث کاّؾ ؿذیذ دس ٍصى خـک هیؼلیَم

ِ طَس کاهل اص سؿذ تدس حقیقت ایي غلظت . گًَِ هیؼلیَهی دس هحیط هایغ تَلیذ ًکشد ، قاسچ هَسد تشسػی ّیچآٍیـي ؿیشاصی

 .ّای قاسچ جلَگیشی کشد هیؼلیَم

ی آٍیـي ؿیشاصی تَػط هیکشٍػکَج ًَسی ًـاى  ّای هختلف ػلاسُ تیواس ؿذُ تا غلظت A. alternataّای  هـاّذُ هیؼلیَم 

 .ؿًَذ ّا هی ّا ٍ اػپَسّای قاسچ تاػث تغییشات هَسفَلَطیک قاتل هـاّذُ دس هیؼلیَمی آٍیـي   دّذ کِ ػلاسُ هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بعذ از ّفت رٍز  آٍیشي شیرازی عصارُ  ppm311غلظت در حضَر  Alternaria alternataّای قارچ  تصاٍیر هیکرٍسکَپی رشذ هیسلیَم -1شکل 

صایی ًشهال ٍ کٌیذی ّا  ، کٌیذی ّا ٍ کٌیذیA. alternataّای قاسچ  صًی کٌیذی صایی ٍ جَاًِ کٌیذی(: الف ٍ ب) .گراد درجِ ساًتی 20اًکَباسیَى در دهای 

، هواًؼت اص (د)صایی  ّا، کاّؾ قطش هیؼلیَم، جلَگیشی اص کٌیذی لی دس هیؼلیَماص ػلاسُ تاػث ایجاد تذؿک ppm300داسای لَلِ تٌذؽ طثیؼی؛ غلظت 

، افضایؾ ؿذیذ کالهیذٍکٌیذی دس (ُ)، هتشاکن ؿذى ٍ گشاًَلِ ؿذى ػیتَپالػن ٍ جذا ؿذى ػیتَپالػن اص دیَاسُ ػلَلی سدگیخَ ، چیي(ج)تٌذؽ کٌیذی 

 .هی ؿَد ( ، ٍى)هیؼلیَم  لی اًتْایذایؾ ػاختاسّای هتَسم ٍ تذؿک، پی(ی)ّای قاسچ  هیؼلیَم

  Alternaria alternataرٍی ٍزى خشک  Zataria multifloraّای هختلف عصارُ  اثر غلظت -1جذٍل 

 دسكذ تاصداسًذگی سؿذ تش اػاع ٍصى خـک (SE+ گشم هیلی)ـک ٍصى خ (ppm)ّای ػلاسُ  غلظت

 - 71/287 ± 3/2 (ppmكفش )ؿاّذ 

100 46/162 ± 2/1 34/44 

200 07/108 ± 98/1 44/62 

300 33/72 ± 01/1 87/74 

500 00/00 00/100 

 ه ی

 الف

 ن و

 ج د ب
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ّا طثیؼی ٍ تِ كَست  ، سؿذ هیؼلیَم(تیواس ؿاّذ)اص ػلاسُ  ppmدّذ کِ دس غلظت كفش  هطالؼات هیکشٍػکَپی ًـاى هی

اص ػلاسُ  ppm 300تیواس کشدى قاسچ تا . (1ؿکل )صًی طثیؼی داسًذ  صایی ٍ جَاًِ یکذػت، داسای ػیتَپالػن هـخق، کٌیذی

صدُ لَلِ تٌذؽ  ّای جَاًِ ّوچٌیي کٌیذی. ّای آلتشًاسیا ؿذُ اػت صًی کٌیذی صایی ٍ جَاًِ ػث کاّؾ ؿذیذ کٌیذیگیاّی تا

ّا، پیذایؾ  كَست کاّؾ قطش هیؼلیَم، چشٍکیذگی ٍ تذؿکلی ؿذیذ هیؼلیَم ػایش تغییشات تِ. ٌذتشی ًؼثت تِ ؿاّذ داؿت کَتاُ

ّا پیذایؾ ػاختاسّای  افضایؾ صیاد کالهیذٍکٌیذی ، ػن اص دیَاسُ ػلَلی هیؼلیَمجذا ؿذى ػیتَپال ،رسات گشاًَلی دس ػیتَپالػن

ّای گیاّی تش هتاتَلیؼن  گضاسؿات هختلفی دس هَسد اثشات ػلاسُ (.1ؿکل )هیؼلیَم هـاّذُ ؿذ ٍصیکَلی ٍ هتَسم دس اًتْای 

تش اػاع اطالػات (. 2009تشی پاتی ٍّوکاساى، )ّای قاسچی ٍ ًْایتا تغییشات آًضیوی ٍ ػاختاسی دس آًْا اًجام ؿذُ اػت  ػلَل

تِ ثثت  A. alternataّای گیاّی تخلَف آٍیـي ؿیشاصی تش خلَكیات سؿذی  ها تاکٌَى گضاسؿی هثٌی تش اثشات ػلاسُ

اتْی الثتِ هطالؼات هـ. تاؿذ ًشػیذُ اػت ٍ ایي اٍلیي گضاسؽ اص اثشات تخشیثی ػلاسُ آٍیـي تش ػاختواى ایي تیواسگش گیاّی هی

اًجام ؿذُ اػت کِ هکاًؼین اثش گیاّاى هَسد اػتفادُ سٍی ایي  Fusarium oxysporum  ٍAspergillus flavusّای  سٍی قاسچ

 .(2010هَسیشا ٍ ّوکاساى، ) ّا هتفاٍت اص هکاًیؼن اثش آٍیـي ؿیشاصی تَدُ اػت قاسچ

 گیری کلی ًتیجِ

یي اهش ذ کِ اًؿَ A. alternataقاسچ  ّای ّای ػلَل اص فؼالیت آًضینآٍیـي ؿیشاصی تاػث هواًؼت  گیاّی ّواًٌذ ّای ػلاسُ

 .ذًؿَ هیٍ هواًؼت سؿذ قاسچ ّا  ، تخشیة ػیتَپالػن ٍ اسگاًلْای ػلَلی ٍ دس ًْایت هشگ هیؼلیَمهٌجش تِ تخشیة دیَاسُ ػلَل
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the effects of essential oil of three Iranian medicinal plants, 

Zataria multiflora different concentrations (0, 100, 200, 300 and 500 ppm) on the growth and 

morphogenesis of Alternaria alternata Keissl in in vitro condition. The effect of essential oil on 

the yield of mycelial weight was observed and it was found that at 500 ppm concentration no 

mycelium was recorded and 100% inhibition was observed. Microscopic observations using 

Light Microscope (LM) showed morphogenic changes in the test fungus with 300 ppm of the Z. 

multiflora oil. These changes included a significant decrease and loss of conidiation, severe 

collapsed and squashed   hyphae, a decreased hyphal diameter and granulation of cytoplasm. The 

treatment with the oil also resulted in a highly lobate and bulbous anomalous structure on the 

hyphal tips. Findings of the current study suggest that essential oils could be used as an 

alternative for chemicals for control of phytopathogenic fungi. 

Keywords: Alternaria alternata, Essential oil, Morphogenesis change, Shiraz oregano, 

Zataria multiflora 
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