
 مقاله پژوهشی -(1401) 29-42(: 4) 11پزشکی های کاربردی در گیاهپژوهش
Journal of Applied Research in Plant Protection 11 (4): 29-42 (2023)-Research Article 

How to cite:  

Enayati S, Davari M, Habibi-Yangjeh A, Ebadollahi A, 2023. Mycelial inhibitory effects of five essential oils and two 

antagonistic Trichoderma species against some plant pathogenic Fusarium species. Journal of Applied Research in Plant 

Protection 11 (4): 29–42.  

DOI: https://dx.doi.org/ 10.22034/ARPP.2022.15741 

برخی از روی  Trichoderma قارچ آنتاگونیست هو دو گونگیاهی  اسانس پنجاثر بازدارندگی از رشد  

 Fusariumبیماریزای گیاهی جنس های گونه

 3عسگر عباداللهی ،2، عزیز حبیبی ینگجه1مهدی داوری ،1سمیرا عنایتی

 ،یلی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیمیگروه ش 2. ، ایران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلگروه گیاهپزشکی 1
mdavari@uma.ac.ir .، ایرانلیاردب ،یلیمغان، دانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز ،یاهیگ علومگروه 3. ، ایرانلیاردب

  

 28/11/1400پذیرش:   12/9/1400 بازنگری:                24/8/1400دریافت: 

 چکیده 
 بر علیهشیرازی، پونه کوهی، ترخون و دو گونه اسطوخودوس آویشن  یاهیاسانس گ پنج یومیسلیرشد م از یبازدارندگ توانایی ،حاضر پژوهش در

 .Fusarium graminearum UM29 ، F. graminearum UM89، F. verticillioides، Fشامل Fusarium بیماریزای مهم های شش گونههیجدا

brasilicum ،F. oxysporum f. sp. lentis  وF. oxysporum f. sp. lycopersici ست یو دو قارچ آنتاگونTrichoderma harzianum  وT. viride ، در
اجزای شیمیایی ند. مورد بررسی قرار گرفت PDAمیکرولیتر بر لیتر( به روش اختالط با محیط کشت  1000و  600، 300، 150، 75)پنج غلظت 

 .Tو  Trichoderma harzianum T447 هایگونهبازدارندگی از رشد تأثیر همچنین مورد ارزیابی قرار گرفت.  GC-MSبا استفاده از دستگاه  هااسانس

viride T125 ّنتایج آنالیز . شدبررسی آنها ار به دو روش کشت متقابل و اثر ترکیبات فرGC-MS  نشان داد که تیمول و کارواکرول، ترکیبات اصلی
میکرولیتر  300شیرازی در غلظت  آویشنسانس اشوند. سینئول ترکیبات اصلی پونه کوهی محسوب می-1،8اسانس آویشن شیرازی و نپتاالکتون و 

بیشـترین  ها نشان دادآزمایشات کشت متقابل تیمارنتیجه  .به طور کامل مهار نمودمورد بررسی را   Fusariumهایاغلب گونهرشد میسلیومی  ،بر لیتر
در تعامل بین  مقدار آن کمترین ودرصد  78/64میانگین  با F. brasilicumی زاو قارچ بیمـاری T. viride یهادرصد بازدارندگی در تعامل بین جد

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، اسانس  .باشدمیدرصد  52/36میـانگین  با  F. oxysporum f. sp. lycopersici بیماریزای و قارچ  T. harzianumجدایه
 Fusarium جنسمورد بررسی از های قارچبازداری از رشد میسلیومی پتانسیل باالیی در  T. viride T125و  T. harzianum T447آویشن شیرازی و 

   باشد.در کنترل این بیماگرها ضروری میای  جهت بررسی کارایی آنها ای و مزرعههای گلخانهارزیابی .داشتند
 .Fusarium spp. ،Trichoderma spp ،مهار رشدی ،تأثیر آنتاگونیستی ،اسانس :کلمات کلیدی
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Abstract 

In this study, inhibitory effects of five plant essential oils (EOs), including Zataria multiflora, Nepeta sp., Lavandula 

stoechas, L. officinalis and Artemisia dracunculus, on Fusarium graminearum UM29, F. graminearum UM89, F. 

verticillioides, F. brasilicum, F. oxysporum f. sp. lentis, and F. oxysporum f. sp. lycopersici and two antagonistic fungi 

Trichoderma harzianum and T. viride at five concentrations (75, 150, 300, 600 and 1000 μl/l) by mixing with PDA 

medium was studied. The chemical composition of EOs was explored by GC-MS. Also, the inhibitory effect of 

Trichoderma (T. harzianum T447 and T. viride T125) was investigated by dual culture assay and the effect of volatile 

compounds methods. Based on GC-MS results, thymol and carvacrol were identified as main constituents of Z. multiflora 

EO, and Nepetalactone and 1,8-cineole were the major components of Nepeta sp. EO. Zataria multiflora EO at 

concentration of 300 μl/l completely inhibited mycelial growth of the majority of Fusarium species evaluated in this 

study. The results of dual culture assay revaled the highest percentage of inhibition in the interaction between T. viride 

and F. brasilicum with a mean of 64.78% and the lowest in the interaction between T. harzianum and F. oxysporum f. sp. 

lycopersici with a mean of 36.52%. According to our results, Z. multiflora EO and T. harzianum T447 and T. viride 

T125had high mycelial growth inhibitory potential against Fusarium spp. Greenhouse and field assays are necessary to 

further evualte their efficacy in control of these plant pathogens.  
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 مقدمه

مهم و  یاهیگ ماریزاییاز عوامل ب  Fusariumهای جنسهگون   

های گیاهی از قبیل که انواع بیماری روندیاقتصادی به شمار م

پژمردگی، پوسیدگی ریشه و سوختگی سنبله را در گیاهان 

 Schwabe Fusarium یقارچگونه . کنندمختلف ایجاد می

graminearumگندم  سوختگی فوزاریومی سنبله ، عامل

(Fusarium Head Blight, FHB عالوه بر کاهش شدید عملکرد )

 ،های قارچیریز، به دلیل تولید زهرابهدانهگندم و سایر غالت 

 کندیمخطرات زیادی را برای سالمتی انسان و دام ایجاد 

(Davari et al. 2016.) قـارچ F. verticillioides (Sacc.) 

Nirenberg سـاقه و  بالل،پوسـیدگی فوزاریـومی  عنوان عاملبه

گزارش ایران دنیا و ریشه ذرت در منـاطق اصلی کشت ذرت در 

های یکی از بیماری همچنین .(Rahjoo et al. 2008) شده است

 .Tجو با عامل قارچی بیماری سوختگی فوزاریومیمهم جو، 

Aoki, Kistler, Geiser & O'Donnell F. brasilicum کهست ا 

 Yangدارد )در برخی کشورها نقش مهمی در کاهش محصول 

et al. 2008.) 

 F. oxysporumبیماری پژمردگی فوزاریومی عدس ناشی از 

f. sp. lentis W.L. Gordon های قارچی مهم یکی از بیماری

جز استرالیا اشد که در تمامی مناطق کشت عدس به بعدس می

شیوع داشته و به عنوان یکی از عوامل اصلی محدود کننده کشت 

پژمردگی (. Taylor et al. 2007در برخی مناطق مطرح است )

 .F. oxysporum f. sp وسیله قارچ فرنگی که بهفوزاریومی گوجه

lycopersici W.C. Snyder & H.N. Hansen  شود، میایجاد

های این گیاه در سرتاسر جهان و از ترین بیمارییکی از شایع

باشد و باعث ایجاد خسارت شدید جمله در کشور ایران می

 Amini & Sidovich) شودمی فرنگیاقتصادی در مزارع گوجه

2010; Singh et al. 2015 Parsa et al. 2018;.) 

 Fusariumهای ناشی ازبیماری تهای مختلف مدیریروشاز    

کنترل شیمیایی تناوب زراعی و  کاشت ارقام مقاوم،به  نتوامی

 رویهمصرف بی منفی اثراتها درباره افزایش نگرانیاشاره کرد. 

محیطی،  های زیستانسان و آلودگی سالمتیها در شکقارچ

های خصوص در کنترل بیماریهای شیمیایی بهتأثیر کم روش

زمینه را برای یافتن  ،هاکشمقاومت به قارچخاکزاد و گسترش 

های مناسب برای سموم شیمیایی و دستیابی به جایگزین

 Reimann & Deisingکشاورزی پایدار فراهم نموده است )

2000; Gupta & Dikshit 2010 .)عدم معرفی رقم ، از طرف دیگر

های فوزاریومی، تالش برای استفاده کامال مقاوم به اغلب بیماری

ها را ضروری از راهکارهای جدید برای مدیریت این بیماری

های در سا(. Vinal et al. 2008; Wegulo et al. 2015سازد )می

 هایاسانساثرات ضد قارچی و ضد میکروبی تعدادی از  اخیر،

های مختلف از با روشگیاهی  بیمارگرهایگیاهی بر برخی از 

( مانند مهار رشد میسلیوم in vitroتنی )های برونجمله ارزیابی

 Raveauبه اثبات رسیده است )بررسی و ( in vivoتنی )و درون

et al. 2020; Chang et al. 2022).  همچنین کنترل زیستی

قارچ آنتاگونیست های بیماریزای گیاهی با استفاده از چرقا

Trichoderma های مطلوب دیگر در این خصوص از روش

 .Narmani et al., 2019; Alizadeh et alشود )محسوب می

های گیاهی ارزیابی آزمایشگاهی اثرات ضدقارچی اسانس .(2020

های بیماریزای هر منطقه برای هجدایروی ها و آنتاگونیست

های گیاهی پس از ها در مدیریت تلفیقی بیماریکارگیری آنب

 رسد.نظر میتحقیقات تکمیلی دیگر، ضروری به

 یحاو و های ثانویه برخی گیاهان داروییتابولیتمها اسانس

 ها،دروکربنیاز جمله ه ییایمیش ترکیباتاز  یانواع مختلف

 نی(. اRaveau et al. 2020هستند ) دهایآلدئ و هاها، کتونالکل

کم قادرند  یو وزن مولکول دوستیربچ تیماه لیبه دل باتیترک

 بیسلول، آس یغشاء و تعادل اسمز یرینفوذپذ اختالل دربا 

کنند  جادیها اکروبیها و مدر سلول قارچ یو عملکرد یساختار

(Kalagatur et al. 2015 .)استفاده از اسانسهای اخیر، در سال-

های گیاهی به عنوان یک روش های گیاهی در کنترل بیماری

 Mutlu-Ingok et) خطر مورد توجه قرار گرفته استثر و بیؤم

al. 2020). اثرات ضدقارچی اسانس گیاهی آویشن عنوان مثال، به

علیه  و آساروم رازیانهگلپر، اوکالیپتوس، زیره سبز، شیرازی، 

 .F. graminearum، (Wm.G. Sm.) Sacc. F هایگونه

culmorum، F. verticillioides ،F. oxysporum، F. 

trichothecioides Wollenw.  F. avenaceum (Fr.) Sacc.   و

F. proliferatum (Matsush.) Nirenberg شده است ثابت 

(Naeini et al. 2010; Davari & Ezazi 2017; Mutlu-Ingok 

et al. 2020 Xiao et al. 2021;). 

برای مبارزه با  گسترش آنی که دیگرخطر کم راهکار   

، استفاده از شودتوصیه می بیمارگرهای گیاهی

آنتاگونیست است که  هایقارچاز جمله  مفیدهای میکروارگانیسم

 بخش برای سموم شیمیایی باشدامیدتواند یک جایگزین می

(Davari & Ezazi 2016; Narmani et al. 2019; Alizadeh et 

al. 2020 Varma et al. 2007;.) تریکودرما جنس هایگونه 

(Trichoderma spp.ا )عنوان بهکه  هستند یهای مهمچز قار

 ی گیاهیزاهای بیماریقارچ مهار زیستیدر مؤثر عوامل زیستی 

برای کنترل بیمارگرهای قارچی این جنس . دنگردمحسوب می
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 مورد استفادهافزایش رشد و عملکرد گیاه  و نیز بذرزاد و خاکزاد

 ;Xue et al. 2017; Azimi et al. 2021گیرد )قرار می

Kianivafa et al. 2021 Dennis & Webster 1971a; .) 

 کنترل شده طیدر شرا شاتیزماآ جیکه نتا دهرچن

ودن ب متفاوت به علت هاتیکوپارازیدر مورد ما ژهیبو یشگاهیآزما

 عتیکه در طب یطیشرا ها وآزمون نیتحت کنترل در ا طیشرا

 ،ستین یدانیم طیبه شرا میتعم باال قابل نانیحاکم است، با اطم

 طیکشت و در شرا هایطیروی مح یشگاهیآزما هایاما آزمون

سری یک است که با انجام  تیحائز اهم جهت نیاز ا کنترل تحت

و  رشد زاآنها در ممانعت  تیاز نقش و اهم یو آگاهها آزمایش از

 یاندیم مطالعات برای انجامرا  نهیزم ،ماریزایهای بتوسعه قارچ

 به اینکه توجهبا  همچنین (.Khodaei et al. 2015)کند می فراهم

 یهایگ یهااسانس انواع برابر در یقارچ مختلف یهاگونه واکنش

 خسارتبه و با توجه ( Davari & Ezazi 2017) است متفاوت

 گیاهان روی  Fusariumهایگونه اقتصادی ایجاد شده توسط

انس در پژوهش حاضر، اثرات بازدارندگی پنج اسدر ایران،  مختلف

بیماریزای گیاهی از  شش گونهومی یگیاهی روی رشد میسل

اثرات  ،مقایسه. برای گردیدبررسی  Fusarium جنس

به دو روش کشت نیز  Trichoderma ی دو گونهآنتاگونیست

ارزیابی  قهای بیماریزای فوروی قارچ ارثیر ترکیبات فرّأمتقابل و ت

 .شد

 

 هاروش و مواد

 تهیه گیاهان دارویی و استخراج اسانس 

و  (.Zataria multiflora Boissی )رازیش شنیآو یهااسانس

از شرکت  (.Lavandula stoechas L) فرانسویاسطوخودوس 

 Nepetaی کوهپونه اهیگشدند.  یداریاسانس کاشان خر جیبار

sp. انگلیسی اسطوخودوس اهیو گ اردبیل رانیاز منطقه ح (L. 

officinalis L.)  یآورجمعدانشگاه محقق اردبیلی از محوطه 

از ( .Artemisia dracunculus L)ترخون  اهیگ و شدند

بعد از  های گیاهینمونه .شد یداریخر ی سطح شهرفروشیسبز

 ابیآس ،اتاق یدما شرایط سایه و در شستشو و خشک شدن در

با آب مقطر  ریبا استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطشده و 

 ،یریگشدند. در هر مرحله اسانس یریگساعت اسانسچهار  یط

به داخل  مقطرآب  یسیس 800و  خشک شده اهیگرم گ 100

در ظروف  شده جاستخرا یهااسانس .شداضافه  یبالن حجم

 یدر دما ،شده بودند اندهپوش یومینیآلوم لیکه با فو یاشهیش

 Davari) شدند یتا زمان استفاده نگهدار درجه سلسیوس چهار

& Ezazi 2016.) 
 

 هاتجزیه و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس

ها، از دستگاه اسانسطبیعی  باتیترک ییشناسا یبرا

د. شاستفاده  (GC-MSی )جرم سنجفیط-یگاز یکروماتوگراف

-HPمجهز به ستون  HP 7890Bمدل  یدستگاه گاز کروماتوگراف

5MS  ه فاز یمتر و ضخامت اللییم 25/0متر و قطر  30به طول

 999/99وم )درصد خلوص یکرومتر، گاز حامل هلیم 25/0ساکن 

 سنجفیقه، متصل به طیلیتر بر دقلییک میان ی( با سرعت جر%

آشکارساز  تمسیسو  Agilent-MSD5975Cمدل  یجرم

محفظه  یدما .استفاده گردید A 5977 مدلی سنج جرمفیط

اسانس به میزان هر م و یتنظ درجه سلسیوس 250 یق رویتزر

 50قه در یسه دق یستون برا یق شد. دمایکرولیتر تزریک می

ش یافزا درجه سلسیوس 180نگهداری و تا  درجه سلسیوس

نگهداری  سلسیوس درجه 180قه در یدو دق یافت و سپس برای

ها با استفاده از ل دهنده اسانسیمواد تشک ییشد. شناسا

های فی، مطالعه طیل زمان بازداریمختلف از قب یپارامترها

عات های استاندارد و اطالبیها با ترکفین طیسه ایو مقا یجرم

  Wiley 7n 0.1 (Wiley, NY)) انه دستگاهیموجود در کتابخانه را

صورت  (NIST  Standard Reference Data, Gaithersburgو

 .(Davari & Ezazi 2016) فتگر
 

 های بیمارگرتهیه قارچ

که   Fusariumبیماریزای جنس در این تحقیق، شش جدایه

شناختی و های ریختاز گیاهان بیمار جداسازی و به روش

ه شناسی دانشگااز کلکسیون قارچ، ندشناسایی شده بود مولکولی

برخی از  .قرار گرفتاستفاده مورد محقق اردبیلی انتخاب و 

مرکز های زنده ها عالوه بر این، در کلکسیون قارچجدایه

نیز نگهداری ( CBS)کشور هلند  شناسی آکادمی علومقارچ

 (.1شوند )جدول می

 

 های آنتاگونیستتهیه قارچ

 Trichoderma harzianum Rifaiشامل استاندارد  هیجدادو 

T447 قاتیسسه تحقؤم یشناسقارچ ونیاز کلکس تهیه شده 

دانشگاه اهدا شده از  T. viride Pers. T125و کشور  یاهپزشکیگ

 مورد استفاده قرار گرفتند. مهار زیستی هایآزمون یزنجان برا
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  .یو محل جداساز زبانیم مارگر،یب قارچی یهاهیجدا مشخصات  .1 جدول
Table 1.  Characteristics of fungal pathogen isolates, host and isolation site. 

Species Isolate code Location Host 
F. graminearum UM89 (CBS131571)  Kalaleh Golestan Wheat 

F. graminearum UM29 (CBS 389.62) Netherland Wheat 

F. oxysporum f. sp. lycopersici UM56 Tabriz Tomato 

F. oxysporum f. sp. lentis UM60 Bileh Savar Lentil 

F. verticillioides UM7 (CBS 218.76) Germany Corn 

F. brasilicum UM20 (CBS119179) Brazil Barley 

 

 شرایط آزمایشگاهیها در بررسی اثر بازدارندگی اسانس

 گونه ششهای استخراج شده روی اثر ضدقارچی اسانس

ط با محیط کشت البه روش اخت Fusariumجنس  ایبیماریز

های از اسانس ،به این منظور. (Lahouji et al. 2010)بررسی شد 

امولسیون تهیه  ،(درصد 05/0) 80مورد نظر در محلول توئین 

 عصاره سیب زمینی آگار های حاوی محیط کشتسکالفشد. 

(PDA, Merck, Germany)  دمای با  الواتوک استریل درپس از

دقیقه، در  20اتمسفر به مدت  1فشار  و درجه سلسیوس 121

 درجه سلسیوس 42-45 دمای اتاق قرار داده شد تا دمای آنها به

 1000و  600 ،300 ،150 ،75های غلظتسپس  .برسد

 های حاوی محیطسکالبه ف میکرولیتر در لیتر محیط کشت،

اضافه و به هم زده شد تا امولسیون یکنواخت به  PDA کشت

های فاصله درون تشتکالب ،های کشت حاصلمحیط. وجود آید

متر تقسیم و اجازه داده شد تا محیط سانتی 9پتری به قطر 

متر توسط میلی 5های قارچی به قطر قرصمنعقد گردد. سپس 

های مذکور تهیه قارچ روزه پنجهای کشت کن ازپنبه سوراخچوب

حاوی کشت های پتری حاوی محیطو در قسمت وسط تشتک

زنی شده در انکوباتور های پتری مایهتشتکشد. قرار داده  اسانس

 48. پس از گذشت نگهداری شدند درجه سلسیوس 25  دمای با

و تا زمانی که  روزانهساعت، رشد رویشی پرگنه هر قارچ به طور 

شاهد توسط قارچ  تیمار های پتریتشتک در کشتسطح محیط

 گیری شد. اندازه پوشش داده شد،به طور کامل 

نظر گرفته در سه تکرار  ،در انجام این آزمایش برای هر تیمار

به عنوان تیمار  (درصد05/0) 80همچنین محلول توئین . شد

درصد (. Davari & Ezazi 2016) شاهد در نظر گرفته شد

-IP= Cآبوت ) از فرمول استفادهبا  هااز رشد تیماربازدارندگی 

T/C × 100) که در آن گردید تعیینIP = Inhibitory 

percentage  ،ها، درصد بازدارندگی از رشد قارچC  میانگین قطر 

قارچ در  رشدیمیانگین قطر   Tو قارچ در تیمار شاهد رشدی

یا  یقارچکش خاصیت به منظور بررسیباشد. می تیمار مورد نظر

فاقد رشد تیمارهایی که در قارچی  قرصاسانس،  ییایستاقارچ

فاقد مواد  PDAجدید  محیط کشت به برداشته شد و ،بودند

درجه سلسیوس به مدت  25منتقل گردید و در دمای  بازدارنده

قارچ روی  رشد پس از آن، در صورت یک هفته نگهداری شد.

عدم رشد  ایستا و در صورتعنوان قارچمحیط کشت، اسانس به

 .کش مد نظر قرار گرفتبه عنوان قارچقارچ 

 
های آنتاگونیست به قارچ مهار رشد میسلیومی تواناییبررسی 

 روش کشت متقابل در شرایط آزمایشگاهی

 هایقارچ هایگونهمهار رشد میسلیومی  تیقابل یبررس یبرا

به روش کشت  یاهیگ یزایماریب یهاقارچ روی ستیآنتاگون

حاشیه از  متریلیم پنجبه قطر  یومیسلیم یهاقرصمتقابل، 

و  ی بیمارگرهاهای در حال رشد فعال از هر گروه از قارچکشت

 هشتفاصله  و به برداشته شد  Trichodermaیهاجدایه

 .قرار داده شد PDAکشت  طیمح روی همدیگراز  متریسانت

 درجه سلسیوس 25 یدما باانکوباتور  در یپتر یهاسپس تشتک

 ینگهدار یکیساعت تار 12و  ییساعت روشنا 12نوری  دورهو 

 گریکدیکه به سمت  یقارچ یهاپرگنه عشعا یریگشدند. اندازه

لبه تشتک  کیکه پرگنه شاهد به نزد یدر حال رشد بودند، تا زمان

 Dennis & Webester 1971a, Xue etد )برسد، انجام ش یپتر

al. 2017ستیو قارچ آنتاگون مارگریهر قارچ ب یبرا شیآزما ن(. ای 

 . انجام شد (CRD) یتصادف الدر سه تکرار و در قالب طرح کام

 
 ریثأبه روش ت ستیگوناآنت یهاقارچ یوکنترلیب تیفعال یبررس
 یشگاهیآزما طیار در شرافرّ باتیترک

های آنتاگونیست روی ار قارچفرّ ثیر ترکیباتأبررسی ت برای

های پتری حاوی تشتک ،زای گیاهیهای بیماریرشد قارچ
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و بیمارگر به صورت  Trichodermaبا قارچ  PDA کشتمحیط

ساعت و رشد  48پس از گذشت زنی شد، جداگانه و همزمان مایه

مینار و الدرون هود زا، های بیماریهای آنتاگونیست و قارچقارچ

شعله رو به روی هم قرار داده شده و شکاف بین دو تشتک کنار 

پتری با استفاده از نوار پارافیلم به منظور جلوگیری از خروج مواد 

مسدود شد. سپس  ،ار تولید شده به وسیله قارچ آنتاگونیستفرّ

 درجه سلسیوس 25 ± 2 انکوباتور با دمای در های پتری تشتک

گیری شد به طور منظم اندازهنتقل و قطر پرگنه قارچ بیمارگر م

و درصد بازدارندگی با استفاده از فرمول آبوت محاسبه شد 

(b1971 Webster &Dennis .) 50  =) درصدی 50 بازدارندگیIP

Inhibitory Percentageافزار ( با استفاده از نرمSPSS (ورژن 

این آزمایش هم در سه تکرار در قالب طرح  دست آمد.( به24

 .تصادفی انجام گرفتکامل 

 

  و بحث جینتا

  های مورد بررسیدر اسانس موجود شناسایی ترکیبات اصلی 

استفاده در این  شناسایی ترکیبات اسانس گیاهان مورد

-GCسنج جرمی )طیف_آنالیز کروماتوگرافی پژوهش با دستگاه

MS) و  (درصد 18/36)تیمول  دهد که ترکیباتنشان می

 اجزای اصلی شناسایی شده در اسانس، درصد(53/32کارواکرول )

نیز پیشین  در تحقیقات. هستند (Z. multifloraآویشن شیرازی )

کارواکرول به عنوان ترکیبات اصلی اسانس آویشن  تیمول و

 Lahouji et al. 2010 Mahboubi)شیرازی گزارش شده است 

et al. 2017; .)وبوده  جزو ترکیبات فنلی ،هر دوی این ترکیبات 

 Moazeni et al. 2021)هستند  از عوامل قوی ضد میکروبی

Lahouji et al. 2010; Naeini et al. 2010; .)ترکیبات  ،در واقع

د ثیر را در ایجاأبیشترین ت ،های گیاهیفنلی موجود در اسانس

(. همچنین Lahouji et al. 2010) خاصیت ضدمیکروبی دارند

عمده ترکیبات  ،(%16/9) کریپتون ( و%23/39) نپتاالکتون

  بودند. (.Nepeta spشناسایی شده در پونه کوهی )

در تحقیقات قبلی گزارش شده که ترکیبات عمده در 

(، در %7/21و پاینن )( %2/35سینئول )-8،1کوهی یزد، پونه

در ( و %4/6( و لیمونن )%7/25کوهی قهرودی، اسپاتولنول )پونه

( %8/11سینئول )-8،1( و %7/19تنک، پاینن )پونه کوهی 

در پژوهش حاضر،  (.Batoli & Safaei Ghomi 2012هستند )

از ترکیبات اصلی ( %94/12و نوپیل استات ) (%61/23) ترپینولن

 سینئول-1،8 ؛(L. stoechas) فرانسویاسطوخودوس در 

در از ترکیبات اصلی ( %29/16) ( و بورنئول72/33%)

( %20/82) استراگول و (L. officinalis) انگلیسیاسطوخودوس 

 شناخته شد( A. dracunculus)ترکیب شاخص در ترخون 

با آنالیز ترکیبات اسانس  Sayyah et al. (2004) .(2)جدول 

 (%1/21)مربوط به آنتول  ترکیب،ترخون دریافتند که بیشترین 

( %1/5( و پاینن )%4/12لیمونن ) ،(%6/20سپس اوسیمن )و 

( و %38/42در تحقیقی دیگر، ترکیبات سابینن ) باشد.می

 .A( جزء ترکیبات مؤثر در اسانس %91/12ایزوالمیسین )

dracunculus ( شناسایی شدندFildan et al. 2019که با ) نتایج 

تواند ناشی از عوامل مختلف و می تحقیق حاضر مغایرت دارد

خارجی مؤثر در گیاه از قبیل شرایط آب و هوایی، منطقه داخلی و 

جغرافیایی، ماهیت ژنتیکی گیاه و تفاوت در عناصر موجود در 

 . (Grulova et al. 2015) خاک آنها باشد

 
ی بیماریزا هاقارچ رشد میسلیومی بر شیرازیآویشن ثیر اسانسأت

 و آنتاگونیست

 یرازیشیشناسانس آو یقارچاثر ضد یاز بررس حاصل یجنتا

 نشان داده شده است. 1ی مورد مطالعه در شکل هاقارچ یرو

 اسانس،غلظت  یزانم یشبا افزاشود که مشاهده میطوریهمان

دهد. در رخ می یمورد بررس یهارشد قارچکاهش بیشتری در 

د میکرولیتر بر لیتر، بازدارندگی صد در صدی بر رش 300غلظت 

 F. brasilicum ،F. graminearumهای میسیلیومی قارچ

(UM29, UM89)  وF. oxysporum f. sp. lycopersici  دیده

ی هاقارچ تمامیدر  یتربر ل میکرولیتر 1000غلظت  شد. در

ی بررس ی آنها ایجاد گردید. دررشد مهار کامل بررسی شده،

 هم معلوم شد که اسانس یستاییاقارچ یا یکشقارچ ویژگی

روی رشد  یتربر ل یکرولیترم 600در غلظت این گیاه اسانس 

 F. brasilicum ،F. graminearumزای های بیماریقارچ

UM29،F. oxysporum f. sp. lycopersici  ،F. graminearum 

UM89  وF. oxysporum f.sp. lentis  1000و در غلظت 

و میکرولیتر بر لیتر بر علیه هر شش گونه مورد بررسی و هر د

 ت. اس یستاییاقارچ یتفعال یداراآنتاگونیست گونه قارچ 
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 .آزمایشهای گیاهی مورد نوع و درصد ترکیبات شناسایی شده در اسانس  .2جدول 
Table 1. Type and percent of main components identified in studied essential oils. 

Percent (%) RT (min) Compound 

Z. multiflora EO 
36.18 14.695 Thymol 

32.53 15.129 1-Carvacrol 
7.52 7.033  p-cymene 
5.28 7.697 γ-Terpinene 
3.02 5.333 α-Pinene 

Nepeta sp. EO 
39.23 17.640 Nepetalactone 

9.16 18.448 Crypton 

6.82 7.176 1,8-Cineole 

4.85 7.250 β-Ocimene 

4.09 6.117 β-Pinene 

L. stoechas EO 

23.61 16.892 Terpinolene 

12.94 19.421 Nopyl acetate 

8.84 5.282 α-Pinene 

6.32 7.067 dl-Limonene 

L. officinalis EO 

33.72 7.245 1,8-Cineol 

16.29 10.420 Borneol 

8.39 9.857 Anisylidencampher 

5.70 8.595 Linalool 

A. dracunculus EO 

82.20 11.616 Estragole 

4.74 7.262 α-Ocimene 

3.82 7.462 β-Ocimene y 

 

 

 
 .شیرازی آویشن مقایسه میانگین درصدهای بازدارندگی از رشد میسلیومی اسانس .1شکل 

 ایستایی     * خاصیت قارچ
Figure 1. Comparison of average inhibitory percentages of Zataria multiflora essential oils.  
*Fungistatic effect
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 هاقارچ میسلیومی بر رشد اسانس پونه کوهیتأثیر 

 1000در غلظت  نتایج نشان داد که اسانس پونه کوهی

 .Fگونه رشد میسلیومی دو به طور کامل ،تریبر ل تریکرولیم

brasilicum  وF. graminearum UM89 هر چند  ،را مهار نمود

این اسانس در روز ششم  .ایستایی بودثیر آن از نوع قارچأکه ت

 .Fهای گونهرا روی  بازداری از رشد ثیرأبیشترین ت

graminearum UM89 وF. brasilicum  ثیر را روی أو کمترین ت

 .F. oxysporum fو F. graminearum UM29 های گونهرشد 

sp. lentis .بازدارندگی این اسانس بر رشد دو قارچ  نشان داد

 1000در غلظت نیز  T. virideو  T. harzianumآنتاگونیست 

  (.2درصد بود )شکل 34و  95میکرولیتر بر لیتر به ترتیب 

 

 

 
 ..Nepeta spپونه کوهی  میانگین درصدهای بازدارندگی از رشد میسلیومی اسانس مقایسه .2شکل 

 ایستایی                                                                                              * خاصیت قارچ
Figure 2. Comparison of average inhibitory percentages of Nepeta sp. essential oils.  
*Fungistatic effect 

 

بر رشد  فرانسوی ثیر بازدارندگی اسانس اسطوخودوسأت
 هامیسلیومی قارچ

 نتایج بررسی اثر بازدارندگی اسانس اسطوخودوس فرانسوی

ثیر بازدارندگی این اسانس در غلظت أنشان داد که بیشترین ت

 .Fمیکرولیتر بر لیتر بر رشد میسلیومی گونه  1000

graminearum UM89 (39/%83و کمترین ت )ثیر بر رشد أ

F. oxysporum f. sp. lycopersici (94/%51 )میسلیومی گونه 

(. اثر بازدارندگی از رشد این اسانس بر رشد 3بود )شکل 

در  T. harzianumو  T. virideگونیست میسلیومی دو قارچ آنتا

درصد  44و  53میکرولیتر بر لیتر نیز به ترتیب  1000غلظت 

(.3بود )شکل
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 .Lavandula stoechasاسطوخودوس فرانسوی  میانگین درصدهای بازدارندگی از رشد میسلیومی اسانس مقایسه .3شکل 

Figure 3. Comparison of average inhibitory percentages of Lavandula stoechas essential oils.  

 

 بر رشد  انگلیسی ثیر بازدارندگی اسانس اسطوخودوسأت
 هاقارچ میسلیومی

سانس ها نشان داد که ادست آمده از مقایسه میانگیننتایج به

 روی را رشداز بازدارندگی ثیر أتانگلیسی کمترین اسطوخودوس 

بر میکرولیتر  1000در غلظت بررسی شده داشت و های قارچ

های مورد بررسی کدام از قارچلیتر، بازدارندگی کامل علیه هیچ

و بیشترین بازدارندگی در این غلظت بر رشد  نشان نداد

به  F. graminearum (UM89)میسیلیومی قارچ بیماریزای 

تر از های پایین. همچنین در غلظتدرصد بود 80/72میزان 

کثر امیکرولیتر بر لیتر، بازدارندگی قابل توجهی در مورد  1000

چ در مورد دو قار (. 4 شکلهای مورد بررسی مالحظه نشد )قارچ

ثیر این اسانس گیاهی أت T. harzianumو  T. virideآنتاگونیست 

رتیب میکرولیتر بر لیتر، به ت 1000در روز چهارم رشد، در غلظت 

  (.4بود )شکلدرصد  22و  27
 

 هابر رشد میسلیومی قارچ  ثیر بازدارندگی اسانس ترخونأت

دست آمده از بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس نتایج به

اصیت های مورد بررسی نشان داد که خترخون روی رشد قارچ

های مورد بررسی نسبتا ضدقارچی اسانس مذکور بر علیه قارچ

که در روز ششم در غلظت طوری(، به5باشد )شکل ضعیف می

میکرولیتر بر لیتر، بازدارندگی این اسانس روی رشد  1000

 F. oxysporum f. sp. lentis  ،F. graminearum هایگونه

UM29، F. oxysporum f. sp. lycopersici  وF. brasilicum  به

درصد است. اثر بازدارندگی اسانس این  48 و 51، 50، 59 ترتیب

 .Tو  T. virideهای آنتاگونیست گیاه روی رشد میسلیومی قارچ

harzianum  میکرولیتر بر لیتر  1000در روز چهارم در غلظت

  (.5درصد است )شکل  49و  59نیز به ترتیب 

 های گیاهی رویثیر اسانسأتدر این تحقیق، نتایج حاصل از 

، شیرازی های مورد بررسی نشان داد که اسانس آویشنقارچ

اسانس ترخون  و باشدبیشترین خاصیت ضد قارچی را دارا می

های ثیر را بر قارچأترین تهای دیگر، ضعیفنسبت به اسانس

 که اثر ضد قارچی چندین ی همدر تحقیق دیگر زا داشت.بیماری

مورد بررسی قرار گرفته بود،   Artemisiaگونه از جنس

 بود A. dracunculus متعلق به گونه ،ترین عملکردضعیف

(Kordali et al. 2005 .) نشان داده است که  دیگر همتحقیقات

غلظت آن  نـوع اسـانس و بر اساسقارچی  هایحساسیت گونه

( و در پژوهش حاضر نیز این Xiao et al. 2021)متفاوت است 

 .حاصل شدنتیجه 
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 .Lavandula officinalisاسطوخودوس انگلیسی  ه میانگین درصدهای بازدارندگی از رشد میسلیومی اسانسمقایس .4شکل 
Figure 4. Comparison of average inhibitory percentages of L. officinalis essential oils. 

 

  

 

 . Artemizia dracunculusترخون مقایسه میانگین درصدهای بازدارندگی از رشد میسلیومی اسانس .5شکل 
Figure 5. Comparison of average inhibitory percentages of Artemizia dracunculus essential oils.  
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های روی قارچآنتاگونیست  هایقارچ رشد میسلیومیمهار  ثیرأت 
 بیماریزای گیاهی

های آنتاگونیست اثرات متقابل قارچارزیابی  حاصل از نتایج

نشان داد که یاهی های بیماریزای گروی رشد رویشی قارچ

های داری رشد قارچبه طور معنیتوانستند  های آنتاگونیستقارچ

 (.6 شکل) دهندکاهش  نسبت به تیمار شاهدبیمارگر را 

تیمارها با از رشد در بازدارندگی مقادیر مقایسه میانگین 

استفاده از آزمون تـوکی نشـان داد کـه بیشـترین درصد 

ی زابیمـاری گونهو  T. viride بازدارندگی در تعامل بین جدایه

F. brasilicum (78/64%و )  در کمترین میزان بازدارندگی رشد

در  F. oxysporum f. sp. lycopersiciزایقارچ بیماری مورد

محاسـبه  36%/52میـانگین  با T. harzianum تعامل با جدایه

 بیشترین بازدارندگی را علیه قارچ T. harzianum جدایه .شـد

F. graminearum UM89  نشان داد و سایر %  47/60با میانگین

 (. a8شکل ) ها از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتندقارچ

در مقابل  T. harzianumهمچنین نتایج نشان داد که قارچ    

 .Fو  F. oxysporum f. sp. lycopersiciزایهای بیماریقارچ

oxysporum f. sp. lentis  دهد و بازدارنده رشد می تشکیل هاله

شود. می زا در قسمت هالههای بیماریمانع اسپورزایی این قارچ

 .Fو  F. brasilicumزای های بیماریهمچنین در تقابل با قارچ

graminearum UM89 اسپورهای این قارچ آنتاگونیست روی ،

زا پخش شده و مانع رشد و های این دو قارچ بیماریهیف

 (. 6شوند )شکلها میگسترش آن

  

 

 
 a)Fusarium :مورد مطالعه در کشت متقابل یاهیگ یزایماریب یهاقارچ هیبر عل Trichoderma harzianum ستیآنتاگون یهاقارچ برهمکنش .6کلش

oxysporum f. sp. lycopersici ، b)F. oxysporum f. sp. lentis ، c) F. brasilicum،d ) F. graminearum UM89، e) F. graminearum UM29، 

f) F. verticillioides. 

Figure 6. Interaction of Trichoderma harzianum against plant pathogenic fungi studied in cross-culture method: a) 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, b) F. oxysporum f. sp. lentis, c) F. brasilicum, d) F. graminearum UM89, e) F. 

graminearum UM29 and f) F. verticillioides. 

 

 T. virideبر اساس مشاهدات آزمایشگاهی، قارچ آنتاگونیست 

 .F. oxysporum f. spزای بیماری در تقابل با قارچ

lycopersici   باعث تشکیل هاله بازدارنده رشد و تولید اسپور 

 .F. oxysporum f. spزایهای بیماریشده و در تقابل با قارچ

lentis  ،F. graminearum UM29  وF. brasilicum  روی

زا پخش شده و مانع رشد و گسترش های بیماریهای قارچهیف

 (. 7ها شده است )شکل این قارچ

به عنوان یکی از   Trichodermaهای مختلفگونهتاکنون 

پرکاربردترین عوامل بیوکنترل برای مهار بیمارگرهای مختلـف 

در . (Alizadeh et al. 2020) اندمتعدد به کار رفته هایدر میزبان

 T. koningii Oudemیهاگونه، Trichodermaهای بین گونه

،T. roseum (Pers.) Link ، T. hamatum (Bonord.) 

Bainier،T. virens ،T. viride   وT. harzianum  بیشتر از بقیه

 Hajieghrari etد )گیرنمورد استفاده قرار می زیستیدر کنترل 

al. 2008های (. گونهTrichoderma توانند در رشد سریع می

ای و محصوالت کشاورزی نیز کمک شایانی داشته گیاهان گلخانه

در این پژوهش، دو قارچ (. Varma et al. 2007باشند )

مهار رشد برای  T. virideو  T. harzianumآنتاگونیست 

مورد بررسی  Fusariumی علیه شش جدایه بیماریزای ومیسلیم

در  T. virideنتایج نشان داد که قارچ آنتاگونیست  .قرار گرفت

ثیر بهتری در بازدارندگی از رشد أروش کشت متقابل، ت

داشته است و بیشترین اثر   Fusariumمیسلیومی جنس

 F. brasilicumروی رشد قارچ  %78/64بازدارندگی را به میزان 

 نشان داد.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Antonie_Jan_Abraham_Oudemans
https://en.wikipedia.org/wiki/Pers.
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 a) Fusarium :مورد مطالعه در کشت متقابل یاهیگ یزایماریب یهاقارچ هیبر عل  Trichoderma virideستیآنتاگون یهاقارچبرهمکنش  .7شکل

oxysporum f. sp. lycopersici، b) F. oxysporum f. sp. lentis، c) F. brasilicum،F. graminearum UM89 (d  ،e ) F. graminearum UM29 و  

f) F. verticillioides. 
Figure 7. Interaction of Trichoderma viride against plant pathogenic fungi studied in cross-culture method: a) Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici, b) F. oxysporum f. sp. lentis, c) F. brasilicum, d) F. graminearum UM89, e) F. graminearum 

UM29 and f) F. verticillioides. 
 

اثر بازدارندگی  Khodaei et al. (2015)در تحقیقات پیشین، 

 T. longibrachiatum شامل Trichodermaاز رشد سه گونه 

Rifai ، T. harzianum  وT. tomentosum Bissett ی سه را رو

در شرایط   F. solani و  F. semitectum،F. monliformeگونه 

 روشدر قرار دادند و نتیجه گرفتند که  آزمایشگاهی مورد بررسی

 .Fدر تیمار ،بیشترین درصد بازدارندگی از رشد ،کشت متقابل

moniliforme / T. harzianum   کمترین آن در تیمار و T. 

tomentosum / F. solani  فرّار شود. در روش ترکیبات دیده می

 .F. solani / T  بیشترین ممانعت از رشد در تیمار نیز

tomentosum کمترین آن در تیمار و semitectum / T. 

tomentosum F.  ،اثر بازدارندگی مشاهده شد. در پژوهش دیگری

 .Tهای گونهشامل  Trichodermaاز رشد پنج جدایه 

harzianum،T. virens  و T. atroviride چ روی قارF. 

oxysporum f. sp. dianthi  با روش  محلّاتجدا شده از میخک

و  در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتکشت متقابل 

 ،Fusariumبیشترین بازدارندگی از رشد پرگنه  مشخص شد که

 .T در اثربازدارندگی  نیکمتر و T. harzianumگونه تحت اثر 

atroviride افتدیم اتفاق (Kermajany et al. 2017.) 

اشکال به  Trichodermaهای های بیوکنترلی گونهمکانیسم 

از جمله رقابت، میکوپارازیتیسم، اثر ترشحات مایع خارج  مختلف

. (Alizadeh et al. 2020) دنشوار ظاهر میسلولی و ترکیبات فرّ

انـد، وجـود کته مهمی که بسیاری از محققان به آن اشـاره کـردهن

های مختلف یک گونه از خصوص جدایهها و بهاختالف بین گونه

شدت و ضعف این  و های کنترلی ذکر شدهنظر مکانیسم

که نتایج این تحقیق ( Davari & Ezazi 2016)ها است مکانیسم

 . کندنیز این مطلب را تأیید می

 

آنتاگونیست روی رشد  هایار قارچهای فرّثیر متابولیتأت
 های بیمارگرمیسلیومی قارچ

از  حاصلار مواد فرّ از رشد میسلیومی درصد بازدارندگی

های بیماریزای مورد بررسی روی قارچ آنتاگونیسـت هایقـارچ

 تیماربیشـترین درصـد بازدارندگی رشد مربوط به  نشان داد که

میزان  به F. graminearum UM89 وT. viride های گونه

   .F رشـد قـارچ بازدارنـدگی روی ثیرأکمترین تو  بود %49/7

verticillioides   در تیمار گونه آنتاگونیستT. viride دیده شد. 

بیشـترین تـاثیر  ،T. harzianum آنتاگونیست در تیمارهای قارچ

ـا ب F. graminearum UM29رشد رویشی  علیـه بربازدارنـدگی 

تـاثیر بازدارنـدگی روی  کمترین و %71/45میـزان بازدارندگی 

با میزان بازدارندگی F. verticillioides  رشـد میسـلیومی قـارچ

 (.b8 )شکل شد مشاهده 1/13%

در های آنتاگونیست های گیاهی و قارچاستفاده از اسانس

ثر و در عین حال ؤهای گیاهی به عنوان روشی مکنترل بیماری

کاربرد این عوامل مطرح گردیده است.  ایمن در چنـد سـال اخیـر

باعث کـاهش  ،مین سالمت و ایمنی محصولأضمن ت زیستی

ثیر أدر این پژوهش، ت گردد.میضـایعات محصـوالت کشاورزی 

مهم جنس های های گیاهی مختلف بر رشد برخی گونهاسانس

Fusarium  ،بررسی شد تا بتوان با شناخت اثرات کنترلی آنها

های کارآمد این ترکیبات را معرفی کرد. عالوه بر آن با غلظت
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روی  Trichodermaهای مهم مطالعه کنترل زیستی گونه

های بیماریزای مذکور و توصیه به انجام تحقیقات تکمیلی از چقار

کارگیری آنها در های مناسب جهت بهجمله معرفی فرموالسیون

های قارچهای گیاهی و گلخانه و مزرعه، کاربرد اسانس

 های گیاهی عملیاتی نمود.آنتاگونیست را در مدیریت بیماری

 
 

 

 
 (a با روش T. virideو   T. harzianumآنتاگونیست هایقارچتوسط  های بیمارگر گیاهیمقایسه میانگین درصد بازدارندگی از رشد قارچ .8 شکل

 ارترکیبات فرّثیر أت (b ،کشت متقابل
Figure 8. Comparison of the average percentage of growth inhibition of plant pathogenic fungi with two antagonist fungi 

T. harzianum and T. viride by methods a) cross-culture, b) effect of volatile compounds. 

 

 سپاسگزاری

نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول پایاناین مقاله مستخرج از 

بدینوسیله از ه ارایه شده به دانشگاه محقق اردبیلی است ک

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بابت تامین هزینه و امکانات 
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