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   آويشن شيرازي و مرزه و مواد تيمول و کارواکروليها اسانس اثر

  *و داکسي نيوالنول Fusarium graminearumبر 

  

EFFECT OF Zataria multiflora AND Satureja hortensis ESSENTIAL 
OILS, THYMOL AND CARVACROL ON GROWTH OF Fusarium 

graminearum ISOLATES AND DEOXYNIVALENOL PRODUCTION  
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  چكيده

  گيـاه آويـشن شـيرازي بـا نـام علمـي      .باشـند توکـسين نيـز مـي    عالوه بر خاصيت ضد ميكروبـي داراي خـواص ضـد توليـد    ها اسانس
 Zataria multifloraبا نام علمي  نيزمرزه گياه .دارد  وسيعياً در ايران انتشار نسبت Satureja hortensisكـه در اكثـر   علفـي  اسـت  گياهي نيز 

، و مـرزه ي آويـشن شـيرازي و   ها اسانس اثر.ي گياهان فوق هستندها اسانس اصليیمناطق ايران مي رويد، تيمول و کارواکرول نيز از اجزا        

 و PDAهاي کـشت  هاي مختلف آنها با محيط به روش اختالط غلظتFusarium graminearumبر رشد ده جدايه  مواد تيمول و کارواکرول

PDB گيري ميزان رشد هيف تيمارها در محيط نيمه جامد و وزن خشک توده ميسليومي در محيط مـايع و مقايـسه آنهـا بـا شـاهد       اندازه  و

گيري ميزان داكسي نيوالنول    هاي مذکور، با اندازه   يزان داكسي نيوالنول توليد شده توسط جدايه       بر م  نام برده اثر مواد   . آزمايش محاسبه گرديد  

 محاسـبه  HPLC  + IAC هاي مختلف مواد فوق و مقايسه آنها با شاهد عاري از مواد فوق با روش  حاوي غلظتPDBتوليد شده در محيط 

. ور داراي فعاليت قارچ ايستايي و بازدارندگي از توليـد داکـسي نيوالنـول هـستند                و مواد مذك   هااسانسنتايج اين بررسي نشان داد که       . شد

ي آويـشن   هـا  اسانس  به ترتيب براي   PDAليتر محيط کشت    هاي مورد استفاده در يكصد ميلي     غلظت الزم براي بازداري کامل از رشد جدايه       

غلظت مذكور در محيط مـايع  .  ميكروليتر برآورد گرديد۱۵ و ۷۰كرول  ميكروليتر و براي مواد تيمول و كاروا۵/۳۱و ۱۶شيرازي و مرزه برابر     

PDB         بيـشترين و کمتـرين   .  ميکروليتـر بـود  ۲۰ و ۷۰ و براي تيمول و كارواكرول به ترتيب    ۳۰ و   ۱۶ براي آويشن شيرازي و مرزه به ترتيب

 ۵۰ و   ۶هـاي شـماره      به ترتيب مربوط به جدايه     ه فوق الذکر  مؤثر و مواد    ها اسانس کاهش وزن خشک ميسليوم در محيط كشت مايع حاوي          

 و  ۹۵،  ۱/۸۹،  ۸۴ميزان داكسي نيوالنول توليد شده در محيط مايع حاوي تيمارهاي آويشن شيرازي، مرزه، تيمول و کارواکرول به ترتيب                   . بود

اهد و تيمارهـاي تيمـول،   گـرم مـاده خـشك ميـسليوم در شـ        در هر ميلـي   چنين  هم.  درصد نسبت به شاهد بدون اسانس كاهش يافت        ۶/۸۶

 تـأثير  نانوگرم داكسي نيوالنول رديابي گرديد، که اين نتايج گوياي           ۲/۹۴ و   ۶/۹۲،  ۵/۲۷،  ۹/۱۷،  ۹/۳۵۳كارواكرول، آويشن و مرزه به ترتيب       

ن ويژگـي قـارچ     عالوه بر اين، مواد مذکور بـه سـبب دارا بـود           .  مورد مصرف بر ساختار داكسي نيوالنول بود       مؤثر و مواد    هااسانسمستقيم  

   . بودندمؤثرايستايي با بازداري از رشد قارچ به طور غير مستقيم نيز بر كاهش توليد داكسي نيوالنول 
  

  Fusarium graminearum اسانس، آويشن شيرازي، مرزه، تيمول، کارواکرول، داکسي نيوالنول، :  كليدي هاي واژه
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  مقدمه

هاي اخير به دليل افزايش عالقه مـردم بـه مـصرف            در سال 

هـاي گوارشـي، تنفـسي و       مواد طبيعي و نيز شيوع بيمـاري      

 اسـتفاده از    ي بـرا  ياهـا، تحققيـات گـسترده     انواع سـرطان  

بـر خاصـيت    عـالوه   ها  اسانس. انجام گرفته است  ها  اسانس

 ضــد توليــد ضــد ميكروبــي داراي خــواص ضــد انگلــي و

ها در ارتباط با نوع مـاده       ن نيز هستند كه اين ويژگي     يتوکس

شن يـ اه آويگ .)Burt, 2004(ه موجود در اسانس است مؤثر

ا بـا  يـ  پاياهيـ  گZataria multifloraي با نـام علمـ  يرازيش

 ديه سـف  ل ب يمتر، سبز متما   ي سانت ۴۰-۸۰ به ارتفاع    ييهابوته

بـا پوسـت     محکـم و مقـاوم،     متعـدد،  يهاساقه با ،و معطر 

ــستر ــ متمايخاک ــف ي ــه س ــ ديل ب ــي ــ متمايا کم ــه ي   ل ب

 يدارا  وکوچــک يرازيشن شــيــبــرگ آو ،اســت ياقهــوه

 اً انتـشار نـسبت    يرازيشن شـ  يـ اه آو يـ گ . اسـت  دمبرگ کوتاه 

، جنـوب و    ي مرکـز  يهـا ران دارد و در بخش    ي در ا  يعيوس

زد، ي ف آباد اصفهان،  ج ن ي مرکز ران، بخش ي ا يجنوب شرق 

، ز، دزفـول در خوزسـتان     ي مهر يلومتري ک پانزدهز در   يخور م 

منـاطق  ک بوشـهر،    يـ ور مـوج نزد   خـ ،   در فارس  روز آباد يف

آباد ي آباد، حاج  ين کرمان و زرند، عل    يبران  ي ا يجنوب شرق 

بندر عباس، گهر، ارتفاعات گنو، آب گرم گنو، تا بلوچستان 

  ).Zargari 1370(شود يده ميد

 گيـاهي  Satureja hortensis يمـرزه بـا نـام علمـ    اه يگ

  يـك سـاله و داراي سـاقه منـشعب بـه طـول              ، علفي است

متر كه به دليل دارا بـودن ظـاهري بـه رنـگ              سانتي ۱۰-۳۰

هـاي مـشابه    ازگونـه ،  سبز خاك آلود متمايل به خاكـستري      

.  اسـت  بلنـد و  هاي آن باريك    برگ. باشدقابل تشخيص مي  

مرزه در نواحي شمال غربـي، تبريـز، خـوي،          اه  يگدر ايران   

 گــرددارســباران و نــواحي مختلــف خراســان كــشت مــي 

  ).۱۳۷۰، يزرگر(

ي هــااســانس اصــلي يتيمــول و کــارواکرول از اجــزا

ايـن دو تركيـب از نظـر شـيميايي          . خانواده نعناعيان هستند  

اند و فقط جايگاه گـروه هيدروكـسيل در         بسيار به هم شبيه   

 ضـد   يمـول و کـارواکرول از اجـزا       ي ت .ت اسـ  آنها متفاوت 

 & Buchanan( هـستند هـا  اسانس در مؤثرار ي بسيکروبيم

Sheferd, 1981 .(   اثر ضد ميكروبي آنها به دليـل نفوذپـذير

  تواننـد بـا     آنهاسـت کـه مـي      توسـط  سـلول    ینمودن غـشا  

هـاي حيـاتي را     هاي سطح غشا كالته شده و فعاليت      كاتيون

  ). Ultee et al. 1999(مختل كنند 

   از گــــروه ينيکوتوکــــسيوالنــــول ماي نيداکــــس

ه قارچ  يت ثانو ين متابول يکوتوکسين ما يا. هاستنيکوتسيتر

Fusarium graminearum    ،اسـت کـه وجـود آن در ذرت 

کا، کانادا و ژاپن گـزارش      يوالف و برنج از آمر    يگندم، جو،   

 DON)(والنول ي ني داکس).Pestka et al. 1985(شده است 

ن امر سـبب    يده و ا  يها گرد د موجب نشت الكتروليت   توانمي

زا  مناسب جهت گـسترش عامـل بيمـاري        يين بستر غذا  يمأت

 يي قارچ به صورت گندرو در بـستر غـذا         چنينهم .گرددمي

ــي   ــسترش مـــــ ــان گـــــ ــدو درون ميزبـــــ    يابـــــ

)(Desjardins et al. 1993.  

 يهـا  غلظـت  دروالنـول   ي ن يه داکـس  ب آلوده   ييمواد غذا 

 عالئم متعددي شامل كـم خـوني، تهـوع،        روز  سبب ب  پايين

ــونريزي ــي و ، خــ ــاهش ايمنــ ــتهاكــ ــم اشــ    در ييکــ

 ک،ي اخـتالالت اسـتروژن  و)Persica et al. 1999( حيوانات

ــر  ــرطان م ــاهش   ويس ــياک ــسان  يمن ــدر ان ــونيم   دش

Lou et al. 1990)(.  

ــدر ترک ــانس گي ــر اس ــه اث ــرزه روي ــارچياه م ــا ق  يه

Alternaria mali  وBotrytis cinereaو نشان داده ي بررس 

   ۶۰تـــر دريکـــرو لي م۵ و ۳، ۱ يهـــاکـــه غلظـــتشـــده 

ب سبب ممانعت از رشد يتر آن پس از هفت روز به ترت       يليليم

 درصــد ۸۷ و ۸۷، ۷۵ و A.mali درصــد قــارچ ۸۷ و ۷۵، ۵۰

  اثر).Boyraz, & Ozcan 2006( شده است B.cinereaقارچ 
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د يـ ر رشد، تول ب Zataria multiflora Boissشنياسانس آو

ــس  ــپور و آفالتوکـــ ــن جداياســـ    ATTCC15546 هيـــ

 flavus Aspergillus  ـ يد ا ير سـف  يط کشت و پن   يدر مح  يران

، (Gandomi et al. 2009 شـده اسـت   يدرآب نمک بررسـ 

ط کـشت   ي اسانس مذکور در مح    ppm ۴۰۰شتر از   يغلظت ب 

PDA      نمـوده اسـت، غلظـت       ي رشد قارچ را کامال بـازدار 

ppm ۲۰۰د اسـپور را بـه   يـ  و توليرشـد شـعاع  زان يم زي ن

ــترت ــاهش داده اســت، کم ۵/۹۲ و ۴/۷۹ب ي ــه ي درصــد ک ن

رشـد  .  بـوده اسـت    ppm ۱۰۰۰ اسـانس    يغلظت قارچکش 

ـ  يهـا ن در همه غلظت   يد آفالتوکس يوم و تول  يسليم کـار  ه   ب

ـ       يط ما يگرفته شده اسانس در مح     ه ع سرکوب شـده اسـت ب

د يــوم و توليسليــ آن رشــد مppm ۱۵۰کــه غلظــت يطــور

 درصــد کــاهش داده ۴/۹۹ و ۹۰ب يــن را بــه ترتيآفالتوکــس

 ي به کار برده شده اسانس رشد شعاع       يهااست، همه غلظت  

 در Aspergillus flavusله يوسـ ه ن بيد آفالتوکسيقارچ و تول

ر رشـد   يـ  از آن در پن    يچ غلظتـ  يه اما. ر را ممانعت نمود   يپن

 يررسـ ب . ننمود ي بازدار ن را کامالً  يد آفالتوکس يقارچ و تول  

ــانس گ  ــر اســ ــرزه و آو ياثــ ــان مــ ــاهــ ــريــ   شن بــ

Aspergillus parasiticus نشان داده که حداقل غلظت باز 

تـر و  يليلـ يتر در ميکرولي م۱۰شن  ي با استفاده از آو    يدارندگ

 يمـسکوک (تر بوده است    يليليتر در م  يکرولي م ۲۰ مرزه   يبرا

  و همکـاران   يسـردار قات  يج تحق ينتا ).۱۳۸۳،  ي مرتضو و

ــگو ــرياي ــارچ اث ــاالي ضــد ق ــصارهي ب ــا ع ــان ي گيه اه

Diplotaenia damavandica, Heracleum persicum, 
Sanguisorba minor, و  Zataria multiflora  ن ي بـر چنـد

ــارچ  ــه از ق ــاگون ــنس يه  و Aspergillus, Candida ج

Cryptococcusباشـد  ي م Sardari et al. 1998)(.   اسـانس

 در يري چـشمگ ي سـبب بـازدار  Zataria multifloraاه يـ گ

 و aibicans Aspergillu falvus, Candidaيهـــاقـــارچ

Aspergillu nigerي شده است و حداقل غلظت بازدارندگ 

  بـوده اسـت    ppm ۰,۱۲۵هـا برابـر بـا      تمـام قـارچ    يآن برا 

Rahimifard et al. 1998).(يرازيشن شـ يـ اه آوي اسانس گ 

مورد  Salmonella typhimoriumه استانداردي دو جدايرو

 ۵/۲،  ۱ يهـا  قرار گرفته و مشخص شده که غلظت       يبررس

  معـادل ياله عـدم رشـد  ـب باعث هـ ي درصد آن به ترت۵و  

ــ م۶/۲۱ -۶/۱۵ و ۳/۹ -۶/۸، ۸ -۰ ــت  يلـي ــده اس ــر ش مت

ــسف( ــارانـي ــانس گ). ۱۳۸۵، دکن و همک ــاس ــاه آوي شن ي

 يتر رو يليلي م ۳۰ر در   ـتيرولـکي م ۱۰ت  ـظـ در غل  يرازـيش

ــ ــث  Escherichia coli ATCC 25922هيداـج    ۴۲باع

ــيم ــريل ــده اســت    مت ــد ش ــدم رش ــه ع ــصحف(هال    و يم

  ).۱۳۸۵همکاران، 

مول يشن و مرزه و مواد کارواکرول و ت       ي آو يها اسانس

زان يـ ب به م  يط کشت به ترت   ي موالر در مح   ۰۵/۰در غلظت   

 ي از رشــد بــاکتريمتــر ســبب هالــه بــازداريلــي م۷ و۵ ،۶

Erwinia amylovoraاند  شده)Karami- Osboo et al, 2010.(  

مـول و  ي تي حاوOriganom syriacumاه ياثر اسانس گ

 Aspergillus niger ،Fusarium يهـا کارواکرول بر قـارچ 

oxysporum  وPenicillium sp.ــر ــشان داده کــه کمت ن ي ن

 بــوده اســت ليتــر ميلــي در lµ۱/۰ آن يغلظــت بازدارنــدگ

)1995.et al Daouk .(مول بـر  يه تؤثرمس اثر ماده يدر سوئ

 Porphyromonas gingivalis OMZ يهـــايبـــاکتر

309،Selenomonas artemidis OMZ317 و 

Streptococcus sobrinus OMZ 176  ــه ــشان داده ک  ن

 ۷/۲ و   ۲/ ۲ب برابر   ي آنها به ترت   ين غلظت بازدارندگ  يکمتر

ــيم ــوده اســت و ن يل ــوالر ب ــ م ــشخص گردي ــز م ــه ي   ده ک

ـ         يهاغلظت ت ي خاصـ  ي دارا ياکتر ذکر شده در هـر سـه ب

   ي کـــشي بـــوده اســـت نـــه بـــاکترييستايـــ ايبـــاکتر

)1995 Guggenheim, & Shapiro .(  

ه کـارواکرول بـر     مؤثر ماده   ين غلظت باز دارندگ   يکمتر

 ۲۰تر در يکرولي م۶/۲۴ برابرPenicillium expansumقارچ 
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ت قـارچ   ين غلظت کارواکرول خاص   يتر بوده که در ا    يليليم

). et al. Neri 2006(ي و نه قـارچ کـش   داشته استييستايا

ــر    در فرانــسه کمتــرين غلظــت بازدارنــدگي کــارواکرول ب

 P. fluorescens ،B.subtilis و S. cervisiae ۱ب يـ به ترت ،

اد يـ  يهاتر بوده است که در غلظت     ي گرم بر ل   ۲۵/۰ و   ۲۵/۰

 داشـته اسـت نـه       ييستاي ا يت باکتر يشده کارواکرول خاص  

 اثـر مـواد   يدر آلبـان ). et al Ben arfa.2006(ي کـش يباکتر

  ي دو بـــــاکتريمـــــول و کـــــارواکرول رويه تمــــؤثر 

Escherichia coli O157:H7و Salmonella enterica 

 بـه  l/mlµ۱۰۴ش شده است که کارواکرول در غلظت        يآزما

مـول در غلظـت     ي رشد و ت   ي درصد بازدار  ۶۸ و   ۷۰ب  يترت

l/mlµ ۹/۲۹  د  رشـ  ي درصد بازدار  ۶۷ و ۹۸ب سبب   ي به ترت

  ).et al Friedman.2006(اند  فوق الذکر شدهيهايباکتر

مول و کـارواکرول و مخلـوط       يه ت مؤثرن اثر مواد    يدر چ 

 شـده  ي بررسSalmonella typhimorium يآن دو بر باکتر

ا يـ  کـارواکرول    ي بـرا  ين غلظـت بازدارنـدگ    ي کمتـر  .است

 بـوده   l/lµ۱۰۰ن دو   يـ  مخلـوط ا   ي و بـرا   l/lµ ۴۰۰مول  يت

 اهيــدر عمــان اســانس گ ). et al 2007 Zhou(اســت 

Plectranthus cylindraceusکارواکرول % ۸/۴۶ ي که حاو

 Bipolaris sp.،Alternaria يهـــا قـــارچي رواســـت

alternata، Fusarium oxysporum، Curvularia lunata 

ــشان داده کــه ي بررســStemphyllum solani و  شــده و ن

، ۱/۷۴ب  ي به ترت  تر آن يليلي م ۱۴۹تر در   يکرولي م ۱۲۵غلظت  

 و غلظــت ي در صــد بازدارنــدگ۶/۸۴ و ۷/۷۷، ۱۰۰، ۶/۷۰

 يبـازدار % ۱۰۰تر آن سـبب     يليلي م ۱۴۹تر در   يکرولي م ۲۵۰

ــام ــارچيتمـ ــا قـ ــت   يهـ ــده اسـ ــتفاده شـ ــورد اسـ    مـ

)2007.et al Marwah.(  

 ي آويـشن هـا اسـانس  اثـر  يق بررسين تحقيهدف از ا

ول بـر رشـد     مول و کـارواکر   يه ت مؤثر، مرزه و مواد     يرازيش

و  Fusarium graminearum مختلــف قــارچيهــاهيــجدا

 .والنول بودي نيد داکسيکاهش تول
 

  مواد و روش

  ه مورد استفادهمؤثر و مواد اهاسانس - ۱

ج اسانس  ي و مرزه از شرکت بار     يرازيشن ش ي آو يهااسانس

ـ  ياس صـنعت  يـ ر بـا آب و در مق      يکاشان که با روش تقط     ه  ب

دسـت آمـده    ه   ب يهااسانس. ديده گر يدست آمده بودند، ته   

گـراد درون  ي درجـه سـانت   ۴ يره در دمـا   يـ  ت يهـا شهيدر ش 

با ) Thymol(مول  يت.  شد يخچال تا زمان استفاده نگهدار    ي

از % ۹۷با خلوص   ) Carvacrol(و کارواكرول   % ۹۹خلوص  

د ي دانـشگاه شـه    يـي ه دارو يـ اهان و مـواد اول    يپژوهشکده گ 

 .ديه گردي تهيبهشت

  

  ي قارچيهاهي جدا– ۲

ق شـامل   يـ ن تحق يـ  مـورد اسـتفاده در ا      ي قـارچ  يهاهيجدا

ــجدا ــاهي ــتاندارديه ــدها  F. graminearum اس ــا ک  يب

F.g.N6،F.g.N7     ،F.g.N11     ،F.g.N24     ،F.g.N32 ،

F.g.N36  ،F.g.N43  ،F.g.N44  ،F.g.N50    و F.g.N56 

 قــارچي آزمايــشگاه يهــابودنــد کــه در مجموعــه کــشت

 يپزشـک اهيسه تحقيقات گ  سؤها، م تحقيقات مايكو توكسين  

 .شوندي ميکشور نگهدار

  

  از رشدي بازداري بررس-۳

 و مـرزه و مـواد   يرازيشـ  ي آويـشن ها اسانس ياثر بازدار

، ۷، ۶  شـماره يهـا مول و کارواکرول بر رشد جدايـه يت همؤثر

 F. graminearum  قارچ۵۶ و ۵۰، ۴۴، ۴۳، ۳۶، ۳۲، ۲۴، ۱۱

ــيط   ــا محــ ــتالط بــ ــه روش اخــ ــشت بــ ــاي کــ   هــ

PDA (Potato Dextrose Agar)و (Potato Dextrose 

Broth) PDBمورد ارزيابي قرار گرفت .  
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  PDAحيط کشت در م -۱ -۳

 و مرزه و مـواد  يرازيش ي آويشنهااسانس ياثر ضد قارچ

 مختلـف قـارچ     يهـا هيـ مول و کارواکرول بـر جدا     يه ت مؤثر

Fusarium graminearumــا محــ ــه روش اخــتالط ب ط ي ب

ن يـ بـه ا .  شـد يبررسـ ) Grover & Moore 1962(کـشت  

 ۵۰ست بــه يــن بي ميكــرو ليتــر تــوئ  ۲۵منظــور ابتــدا  

 .د افزوده شـ   ها اسانس ک از   ياز هر   و  ) درصد۵/۰(ليترميلي

حل  )کروليتري م۵۰۰(در حالل تولوئن )  گرم۱۵/۰(مول يت

 .صورت خالص استفاده شد   ه  ه کارواکرول ب  مؤثرشد و ماده    

 و حالل تولـوئن هـر       )درصد۵/۰(ست  ين ب يتوئچنين  ¬هم

ش منظـور   ي شاهد در آزما   يمارهاي به عنوان ت   ييک به تنها  ي

 پس از اتوکالو    PDAط کشت   ي مح ي حاو يهافالسک .شد

 درجـه   ۴۵ ي اتاق قرار داده شدند تا بـه دمـا         يشدن در دما  

 يهان حداقل غلظت  ييابتدا جهت تع   .ابنديگراد تنزل   يسانت

 ۱۰۰ و   ۵۰،  ۲۵،  ۱۰،  ۰ يهـا  غلظـت  ي، اثر ضد قـارچ    مؤثر

ه مؤثر و مرزه و مواد      يرازيشن ش ي آو يهااسانستر  يکروليم

ه يليتر محيط كشت بر جدا     ميلي ۱۰۰مول و کارواکرول در   يت

 شـد، سـپس   ي بررسـ ۶graminearum  Fusariumشماره 

بات به  يک از ترک  ي هر   مؤثر يها از حداقل غلظت   ياگستره

تـر از   يکرولي م ۱۶،  ۵/۱۵،  ۱۵،  ۵/۱۴،  ۱۴ يهـا غلظت: شرح

تـر از   يکرولي م ۳۱،۵/۳۱،  ۵/۳۰،  ۳۰،  ۵/۲۷،  يرازيشن شـ  يآو

مـول و  يتـر ت يکرولي م۷۰ و   ۶۵،  ۶۰،  ۵۵،  ۵۰،  ۴۵،  ۴۰مرزه،  

ــارواکرول در  يکرولي م۲۵ و ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵ ــر کــ    ۱۰۰تــ

ط اضافه و بـه     ي انتخاب، به مح   PDAط کشت   يليتر مح ميلي

. ه گـردد  يـ  ته ينـواخت کيـ ط  يهم زده شد تـا محـ      ه   ب يآرام

ــم ــر   طيح ــروف پت ــله درون ظ ــل بالفاص ــاي حاص    ۹ يه

. ع و در دمـاي آزمايـشگاه منعقـد شـدند          يـ  توز يمتريسانت

 ۷ يمتر از لبه کلنـ     ميلي ۵سپس يك ديسك قارچي به قطر       

 بـه كمـك     PDAط کشت   يروزه هريك از ده جدايه در مح      

چوب پنبـه سـوراخ كـن برداشـته و در مركـز هـر يـك از             

ــشتك ــد، پتـــ   تـ ــته شـ ــري گذاشـ ــاي پتـ ــايرهـ    يهـ

ــما ــهي ــاتور  يزن ــده در انکوب ــانت ۲۷ ش ــه س ــرادي درج   گ

   روز قطـر رشــد هــر  ۵پـس از گذشــت  .  شــدندينگهـدار 

 هـر   يش بـرا  ين آزمـا  يـ در انجـام ا   .  شد يريگه اندازه يجدا

 دو بـار تکـرار      هـا شي تکرار در نظر گرفتـه و آزمـا        ۴مار  يت

 .ديگرد
 
  PDB در محيط کشت -۲ -۳

 PDBط  ي بـه محـ    مـؤثر اد   و مو  ها اسانس  افزودن   يچگونگ

 يفالسـك هـا   .  بود PDAطيمشابه روش کاربرد آن در مح     

 پس PDBط کشت ي محليترميلي ۵۰ يليتري حاو ميلي۲۵۰

 اتـاق قـرار داده شـدند تـا سـرد      ياز اتوکالو شدن در دمـا    

 ميكروليتـر   ۲۰ و   ۶۰،  ۳۰،  ۱۶ر  يب مقاد ي سپس به ترت   .گردد

شن و مرزه و    يآو يها اسانس ک از   يتر ار هر    يليلي م ۱۰۰در

 ي حـاو  يهـا مول و کـارواکرول بـه فالسـك       يه ت مؤثرمواد  

سـپس  .  اضافه و به آرامي تكان داده شد       PDBط کشت   يمح

متـر توسـط چـوب پنبـه        يلي م ۵ به قطر    ي قارچ يهاسکيد

ــشت  ــن ازک ــوراخ ک ــاس ــوان جدايه ــ ج ــاهي ــارچ يه  ق

F.graminearumبـــه هـــر يسک قـــارچيـــ د۳ه و يـــ ته   

  .  اضـــافه شـــدPDBت ط کـــشي محـــيفالســـك محتـــو

 درجـه   ۲۷ ي شده در انکوباتور با دمـا      يزنهي ما يهافالسك

 ي روز محتـو   ۷پس از گذشت    .  شدند يگراد نگهدار يسانت

 ۱ واتمـن  يها با استفاده از پمپ خال از کاغذ صـاف        فالسک

 يوم به جا مانده بـر رو      يسليعبور داده شد و وزن خشک م      

سـاعت در    ۲ پس از خشک کردن آن به مدت         يکاغذ صاف 

 يش بـرا  ين آزما يدر ا . ن شد ييگراد تع  درجه سانتي  ۶۰آون  

 دو بـار    هـا شي تکرار در نظر گرفته شـد و آزمـا         ۳ماريهر ت 

  .ديتکرار گرد
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  ين حداقل غلظت بازدارندگيي تع-۳ -۳

ل ـ عبارت بود از حداقـ     يظت بازدارندگ ـل غل ـزان حداق ـيم

 يـه قارچ يداـه که در آن ج    مؤثرانس يا ماده    ـ از اس  يـغلظت

ــ ـــي دوره انكـپــس از ط ــون هـوباسي ــه رشــچـي  يدـگون

  .نداشت

  

   از رشدي درصد بازدارندگ- ۴ -۳

ه مؤثر مختلف اسانس و مواد      يها غلظت يدرصد بازدارندگ 

  و همکـاران   يپنـد  از فرمول ارائه شده توسط       يريگبا بهره 

)Pandey et al, 1982 (انجام شد.  

 100× % GI = ( dc – dt / dc)   

Growth Inhibition = GIمتريليم( از رشد ي باز دارندگ (  

 dc = diameter control مـار  ين قطر رشد قارچ در تيانگيم

  )متريليم(شاهد 

dt = diameter treatmentن قطـر رشـد قـارچ در    يانگيـ  م

  )متريليم (يمار مورد بررسيت

  

ـ ت قارچ ا  ين خاص يي تع -۵ -۳ ـ  ييستاي  يا قـارچ کـش    ي

  ه ثرمؤاسانس و مواد 

 و هـا   اسـانس يستايي از قارچ کـش    يک اثر قارچ ا   ي تفک يبرا

ــواد  ــؤثرمـ ــسون  مـ ــده توســـط تامـ ــه شـ   ه از روش ارائـ

)Thomson 1989 (ط ين منظور قطعـه محـ  يبد. استفاده شد

چ يه ه مؤثرا ماده   يمار اسانس و    ي قارچ که در ت    يکشت حاو 

 از اسانس ي عارPDAط کشت ي نداشت به مح يگونه رشد 

که قطعه مذکور پـس از   يمنتقل شد، در صورت   ه  مؤثرو مواد   

 يط فاقد مواد فوق الـذکر رشـد مـ         يهفت تا ده روز در مح     

 مـاده مـذکور     ييستاي قارچ ا  يژه گ ين امر به عنوان و    يکرد ا 

  .ديگردي ميابيارز

  

  والنولي نيد داکسيه بر تولمؤثرو مواد ها اسانس تأثير -۴

مـول و   يه ت مـؤثر شن و مـرزه و مـواد        يـ  آو يهـا  اسانس اثر

ــه شـــماره  يـــين زايکـــارواکرول روي توکـــس   جدايـ

۴۴F.graminearum   ـ    بـاالتر آن   يـي ن زا يکه توکـس ن يدر ب

زان يـ و م  قبال اثبات شده بود بررسي گرديـد       هاهير جدا يسا

 از توليد داكسي نيوالنول در تيمارهاي مختلـف بـا           يبازدار

 توليـد شـده در تيمارهـاي        DONاستفاده از نـسبت ميـزان       

 توليد شـده در شـاهد       DONه به ميزان    مؤثرواد  اسانس و م  

ه و كاستن آن از عدد يك محاسـبه         مؤثرفاقد اسانس يا ماده     

  .شد

  

 ي قـارچ  يهـا  استخراج داكسي نيوالنـول ازتـوده      -۴-۱

  مار شاهديت

 در  ۳-۳ن منظور ابتدا جدايه توكسين زا بـه روش بنـد            يبد

 استحصال  ي قارچ يمحيط كشت مايع كشت شد و توده ها       

 ۱۵گـراد خـشك و همـراه         درجـه سـانتي    ۵۰در آون   شده  

 آب دو بار تقطير درون هاون، در شرايط سترون به           ليترميلي

 ۱۰۰کر با   يش دقيقه در دستگاه     ۳۰خوبي سائيده و به مدت      

سپس با استفاده از كاغذ صـافي       . تكان در دقيقه قرار داده شد     

.  و پمپ خال فيلتر و عـصاره آن اسـتخراج گرديـد            ۱واتمن  

ليتر ازعصاره اسـتخراج شـده جهـت مراحـل           ميلي ۵/۲ ايتاًنه

  . استفاده شدوالنولي ني داکسيريگ اندازهيبعد

 
 ي قـارچ  يهـا  استخراج داكسي نيوالنول از تـوده      -۲ -۴

  همؤثرو مواد ها اسانسمار يت

هـا  ¬اسـانس هاي قارچي كه با     ن منظور هر يك از توده     يبد

بودند پس از خشك    ا مواد تيمول و كارواكرول تيمار شده        ي

) مينـي تيـوب   (هـاي اپنـدورف     شدن در آون در داخل لوله     

ليتر آب دو بار تقطير سائيده شده و سپس بـه            ميلي ۱همراه  

از هــر يــك از ليتــر ميلــي ۷/۰ دقيقــه ورتكــس و ۷مــدت 
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 يريـ گ اندازه ي استخراج شده جهت مراحل بعد     يهاعصاره

  .والنول استفاده شدي نيداکس

 
اكسي نيوالنول از بستر کشت شاهد و        استخراج د  -۳ -۴

  همؤثرو مواد ها اسانسمار يت

ع بستر رشـد    يط کشت ما  يمحليتر  ميلي ۱۵زان  ين منظور م  يبه ا 

مار شـاهد و مقـدار   ياز ت ۴۴F. graminearumجدايه شماره 

ــي ۱۵ ــرميل ــليت ــا ي مح ــشت م ــه يط ک ــد جداي ــستر رش   ع ب

و مـواد    و مـرزه     يرازيشن شـ  يـ  آو يها اسانس الذکر که با    فوق

 يمار شده بود پس از عبور از کاغذ صاف        يمول و کارواکرول ت   يت

  . استفاده شدوالنولي ني داکسيري اندازه گيجهت مراحل بعد

 
  والنولي نيه داکسي تصف-۴ -۴

ع يط مـا  يمار شاهد و مح   يع ت يط ما ي از مح  ليترميلي ۱۵زان  يم

 صـاف   ۱لتـر واتمـن     يه که بـا ف    مؤثرو مواد   ها  اسانسمار  يت

صاف )  GF/A glass microfibre(لتر ي با فشده بود مجدداً

هـــاي ايمنـــوآفينيتي داكـــسي نيوالنـــول شــد و ازســـتون 

)DONPREP (   ه عبـور داده    يـ  قطـره در هـر ثان      ۱با سرعت

زه، يونيـ  آب د  ليتـر ميلي ۵ ستون با    يشده و پس از شستشو    

 متانول از   رليتميلي ۵/۱با  ون  ـداكسي نيوالنول موجود در ست    

 متانول در درون دستگاه     يهاي محتو ستون شستشو و ويال   

هـا  اليـ  و ، سـاعت  ۵/۲پس از   . ظ کننده قرار داده شدند    يتغل

ــپس  کامالً ــدند و س ــشک ش ــي ۲خ ــرميل ــالل آبليت :  ح

ک از  يـ بـه هـر     )  حجم به حجـم    ۹:۱ به نسبت    (استونيتريل

  .ها اضافه، ورتكس و داكسي نيوالنول در آن حل شدويال

  

ــدازه-۴-۵ ــتگاه    ان ــا دس ــول ب ــسي نيوالن ــري داك گي

   باالييع با کاراي مايکروماتوگراف

 ۵۰۰،  ۲۵۰،  ۲۰۰،  ۵۰ ين منظـور ابتـدا از اسـتانداردها       يبد

 رسـم   ي داكـسي نيوالنـول بـرا      ليترميلي نانوگرم در    ۱۰۰۰و

تـر از   يکرولي م ۲۰۰سـپس   . ون استفاده شـد   يبراسي کال يمنحن

ــه دســتگاه کرومــاتوگر  ــه ب ــا کــاراي مــايافهــر نمون  ييع ب

، دتکتـور  Breezeبا پمـپ  Waters از کارخانه (HPLC)باال

UV۲۴۸۹ ستون فاز معکـوس     ۷۱۷ق کننده خودکار    ي، تزر ،

C-18   کارخانـه(Waters Milford, MA, USA)   بـا ابعـاد 

150×3.9 mm 4 و اندازه ذراتµmفاز متحرک .  تزريق شد

 سرعت  و)  حجم به حجم   ۹:۱به نسبت    (ريلـاستو نيت : آب

والنـول در طـول   ي نيـزان داکـس يـ م.  بودml/min 1ان يجر

 و محاسـبه  Breezeاده ازنـرم افـزار   ـ، با استفnm 218موج 

سه با  يوالنول در مقا  ي ن ي کروماتوگرام داکس  ير منحن يسطح ز 

. ديـ ش محاسبه گرد  يون مختص همان آزما   يبراسي کال يمنحن

  .قه در نظر گرفته شدي دق۸ هر نمونه مدت زمان يبرا

  

  ها ل دادهيه و تحلي تجز-۵

ش فاکتوريل  ي و آزما  ي تصادف ش از طرح کامالً   ين آزما يدر ا 

 Bه و فـاكتور     مـؤثر و مـواد    هـا   اسـانس غلظـت    Aفاكتور  (

 ي بـرا  يه کامالً تـصادف   يبا طرح پا  ) هاي مورد بررسي  جدايه

ه يـ جهـت تجز .  سـاده و متقابـل اسـتفاده شـد         آثـار  يبررس

ــوار ــدانس و گــروهي ــ ميبن ــزار ين تيانگي ــرم اف ــا از ن ماره

MSTATC    د يـ  دانكـن اسـتفاده گرد     ياو آزمون چند دامنه

  ).۱۳۸۰،  نژاديزاده و تاريعل(

  

  ج ينتا

انس و  يـ ه وار يزـحاصـل از تجـ     اوليـه    ي هـا  يبررسـ نتايج  

هـا  ظتـع غلـ  ين داده هـاي اثـر دامنـه وسـ         يـانگـ يسه م يمقا

 از آنهـا نـشان داد کـه         يهت انتخـاب دامنـه محـدودتر      ـج

 ميكروگرم در يكصد    ۵۰ و بيشتر از     ۲۵ كمتر از    يهاغلظت

ه مـؤثر ، مرزه و مواد     يرازيشن ش يي آو هااسانس  از ليترميلي

 شده  ۶مول و کارواکرول سبب جلوگيري از رشد جدايه         يت
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  ).۱ جدول( و داراي فعاليت قارچ ايستايي بودند

 با غلظت   يرازيشن ش يه، اسانس آو  ي ثانو يهايدر بررس 

l/100mlµ۱۴- ۱۶ )ــدول ــد  )۲جـ ــاهش رشـ ــث كـ   باعـ

ــه۱۰۰ -۸۷/ ۵۰ ــد در جدايــ ــف در صــ ــاي مختلــ   هــ

F. graminearum  گرديـد، غلظـت l/100mlµ ۱۶  آويـشن 

هـا در   هيـ  کامـل از رشـد همـه جدا        يشيرازي باعث بازدار  

  .ط جامد شديمح

 يرازيشن شـ ي اسانس آو  l/100mlµ ۱۶ غلظت   چنينهم

ــارچي در صــد۹۸ -۹۴باعــث کــاهش  ــوده ق  در ي وزن ت

  ).۳جدول(ع شده است ي ماطيمح

باعـث   l/100mlµ۵/۲۷-۵/۳۱اسانس مـرزه بـا غلظـت        

ي مختلـف   هـا جدايه در صد در     ۱۰۰ -۷۹/ ۹۲كاهش رشد 

F. graminearumمرزه با غلظت .  گرديدl/100mlµ ۵/۳۱ 

شد  PDAطيدر مح ها  جدايهسبب بازداري كامل رشد همه      

  ).۴جدول (

ث  اسـانس مـذکور باعـ      l/100mlµ ۳۰غلظـت چنين  هم

ع يط مـا  ي درمح ي وزن توده قارچ   ي در صد  ۹۸ -۹۶کاهش  

  ).۵جدول(گرديد 

 باعث كـاهش    l/100mlµ۷۰- ۴۰ماده تيمول با غلظت     

  ي مختلـــفهـــاجدايـــه در صـــد در ۱۰۰ -۸۰/ ۶رشـــد

F. graminearumتيمول با غلظـت   . گرديدl/100mlµ ۷۰ 

شد  PDAط ي در محهاجدايهسبب بازداري كامل رشد همه    

  ،)۶جدول (

 ماده تيمول باعث کاهش     l/100mlµ ۷۰غلظتچنين  هم

ع يط مـا  ي درمحـ  ي وزن تـوده قـارچ     ي در صد  ۳/۹۸ -۶/۹۶

  ).۷جدول(گرديد 

ــا غلظــت   باعــث l/100mlµ۱۵- ۵مــاده کــارواکرول ب

  ي مختلــفهـا جدايـه  در صـد در  ۱۰۰ -۸۰كـاهش رشـد   

F. graminearumکارواکرول با غلظت .  گرديدl/100mlµ 

 PDA طيدر مح ها  جدايهشد همه    سبب بازداري كامل ر    ۱۵

  ،)۸ جدول(شد 

ي آويشن شيرازي و مرزه و مـواد        ها اسانس  تأثيرميزان  

ــارواكرول   ــول و ك ــد  تيم ــر رش ــهب ــاجداي ــفه   ي مختل

F. graminearum ،حـداقل غلظـت   چنـين  هم متفاوت بود

 مختلـف در    يهـا جدايـه  بازداري کامل از رشـد       يالزم برا 

  ).۹ل جدو(محيط جامد نيز متفاوت بود 

والنـول توليـد شـده در تـوده         يمجموع ميـزان داكـسي ن     

گرم  نانوگرم در ميلي   ۴/۸۶۲ميسليومي و بستر كشت شاهد      

، مرزه، تيمول و كارواكرول     يرازيو در تيمارهاي آويشن ش    

 ميکروليتـر در  ۲۰ و ۷۰ و  ۳۰ و   ۱۶ يهابه ترتيب با غلظت   

ر  نـانوگرم د   ۱/۱۱۶ و   ۶/۴۳،  ۲/۹۴،  ۱/۱۳۸ليتر  ميليکصد  ي

 ۹۵،  ۱/۸۹،  ۸۴رتيـب   ن به ت  يبنابرا. گرم بر آورد گرديد   ميلي

د داكسي نيوالنول را سبب     يزان تول ي درصد کاهش م   ۶/۸۶و  

  ).۱۱ و ۱۰جداول (ند شد

  

  بحث

 بـا   يرازيشن شـ  يـ  آو يهـا  اسـانس  دهد کـه   ينتايج نشان م  

، l/100mlµ ۵/۳۱، مـرزه بـا غلظـت        l/100mlµ ۱۶غلظت  

کـارواکرول بـا غلظـت       و   l/100mlµ ۷۰مول با غلظـت     يت

l/100mlµ ۱۵ ــازدار ــبب ب ــام  ي س ــد تم ــل از رش    ي كام

. انـد  شـده PDA در محـيط  F. graminearum يهاجدايه

تـر در   يکرولي م ۲۰۰غلظـت   ) ۱۳۸۳ (ي و مرتضو  يمسکوک

ــي ۲۰ ــر ميلـــ ــانس آوليتـــ ــاز اســـ ــريـــ   شن را بـــ

Aspergillus parasiticus ــ ــستهؤمـ ــدثر دانـ ــا . انـ   آنهـ

  ليتــرميلــي ۲۰تــر دريکرولي م۴۰۰غلظــت چنــين هــم

 Aspergillus parasiticus از اسانس مرزه را بر کنترل کامـل 

ليتـر  ميليتر در   يکرولي م ۱۰ غلظت ياز طرف . اندثر دانسته ؤم

ــانس آو ــاس ــي ــه ميرازيشن ش ــ ب ــي م۱۵زان ي ــر از يل   مت

  نمــــودهيري جلــــوگE.coli ي بــــاکتريرشــــد کلنــــ
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 PDAدر محيط F. graminearum  قارچ ۶ه شماره ي جداmm)(زان رشد يثره بر مؤ و مواد مهااسانس مختلف يهااثر غلظت. ۱جدول 
Table 1. The effect of different concentrations of essential oils and their two main components on the growth rate of the No 6 
isolate of F. graminearum in PDA medium. 
 

Concentration 
  غلظت

)l/100mlµ(  

Zataria multiflora  
  آويشن شيرازي

growth) (mm  

Satureja 
hortensis  
  مرزه

growth) (mm  

Thymol  
  تيمول

growth) (mm  

Carvacrol  
  کارواکرول

growth) (mm  

Mean of inhibition growth 
  ميانگين بازداري از رشد

SE±%  

0  45* 45  40 40  0±0  

10  8  17  12  1  16.4±78  

25  0  5  6  0  4.7±87.8  

50  0  0  1  0  4.3±97.5  

100  0  0  0  0  100  

        n=4 ، مواد موثر و شاهد فاقد آنهاها اسانس مختلفيمارهاي تدر F.graminearum ۶ه شماره يزان رشد جدايمتر ميليم

  

 PDAط ي در محيرازيشن شي مختلف آويها در اثر غلظتF. graminearum مختلف يهاجدايه(% )  رشد يبازدار. ۲جدول
Table 2. Inhibition growth rate (%) of F. graminearum isolates affected by Zataria multiflora essential oil concentrations in 
PDA medium. 

  شماره جدايه

Isolate No 
Concentration 

  غلظت

) l/100mlµ(  

6  7  11  24  32  36  43  44  50  56  

14  3.4±95.6 
cd  

4.7±92.8  

fg 
5.1±93.1  

f 
9.6±90  

i 
3.4±95  

de 
6.9±90  

i 
4.7±92.8  

fg 
5.1±92.2  

gh 
8.6±87.5  

j 
6.9±90  

i 
14.5  100  

a  
3.4±94.8  

de 
3.4±95.4  

cd 
4.7±92.5  

fgh 
1.7±97.5  

b 
5.1±92.5  

fgh 
±94.8  

de 
3.4±94.8  

de 
6.9±90  

i 
5.1±92.5  

fgh 
15  100  

a  
1.7±97.4  

b 
1.7±97.7  

b 
3.4±95  

de  

100  
a 

3.4±95  

de 
1.7±97.4  

b 
1.7±97.4  

b 
5.1±92.5  

fgh 
3.4±95  

de 
15.5  100  

a  
100  

a  
100  

a  
1.7±97.5  

b 

100  
a  

±97.5  

b 

100  
a  

100  
a  

3.4±95  

de 
1.7±97.5  

b 
16  100  

a 
100  

a 
100  

a  
100  

a  
100  

a  
100  

a  
100  

a  
100  

a  
100  

a  
100  

a 

 )n=4      ) SE±Mean باشد ي م درصد۵ داري در سطح آماري ي حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معن∗

  

  ). ۱۳۸۵،  و همکارانيمصحف(است 

ه نـشان دادنـد   يـ  در ترک  ۲۰۰۶راز در سال    ياوزجان و بو  

 از اسانس مـرزه بـه       ليترميلي ۶۰تر در يکرولي م ۵که غلظت   

 Botrytis و Alternaria maliباعـث کنتـرل   % ۸۷زان يـ م

cinerea شده است.  

% ۱/۹۸زان  يمول به م  يتتر از   يتر در ل  يکرولي م ۲۰۰غلظت  

 Salmonella typhiporium ي از رشد بـاکتر يباعث بازدار

تـر در  يکرولي م۹/۲۹غلظـت  . )Si et al. 2006(شده اسـت  

 Salmonella از رشد يمول باعث بازداري از تليتر ميلي ۵۰

enterica اسـت  دهيـ  گرد%۶۷زان يبه م )Friedman et al. 

 ليتـر ميلـي  ۲۰تر در  يولکريم ۵/۲۴ن ماده در غلظت     ي ا .)2006

ــه م ــبـــــ ــوگ% ۱۰۰زان يـــــ ــث جلـــــ   از يريباعـــــ
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 PDB اسانس آويشن شيرازي در محيط l/100mlµ ۱۶غلظت  در F .graminearumي مختلف هاجدايهدر صد بازداري رشد . ۳جدول
Table 3. The Inhibition growth rate of F. graminearum isolates (%) affected by Zataria multiflora essential oil (16 µl/100ml) in 
PDB medium. 

  .) n=3( درصد مي باشد۵حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معني داري در سطح آماري : ∗ 

  

 PDAدر محيط   مختلف اسانس مرزهي درغلظت هاF. graminearum مختلف يهاجدايه در صد بازداري رشد .۴ جدول
Table 4. The inhibition growth rate of F. graminearum isolates (%) affected by Satureja hortensis essential oil concentrations 
in PDA medium. 

  شماره جدايه
Isolate No 

  غلظت

 Concentration 
l/100mlµ  

6  7  11 24  32  36  43  44  50  56  

27.5  
1.7±97.7  

b 

11.6±79.9  

n 

8.6±86.6  

jk 

8.6±84.6  

lm 

8.2±88.1  

j 

8.6±86.1  

kl 

10.8±83.7  

m 

8.6±83.3  

m 

12.1±81.3  

n 

9±83.2  

m 

30  
100  

a  

5.1±91.1  

hi 

1.7±97.5  

b 

3.4±93.8  

e 

3±95.6  

cd 

3.4±94.4  

de 

5.1±92.2  

fgh 

5.1±90  

i 

6.4±89.9  

i 

4.7±91.2  

hi 

30.5  
100  

a 
3.4±94  

e 

100  

a 
1.7±96.9  

bc 

1.7±97.5  

b 

1.7±97.2  

bc 

100  

a  

3.4±93.2  

efg 

5.1±92  

gh 

3.4±93.6  

ef 

31  
100  

a  

1.7±97  

bc  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

1.7±96.6  

bc  

1.7±97.3  

b 

1.7±96.8  

bc 

31.5  100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

 )n=4      )SE±Mean باشد ي درصد م۵داري در سطح آماري يحروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معن:  ∗

 
ــد  ــارشـ ــت  Penicillium expansumرچقـ ــده اسـ   شـ

)Neri et al. 2006( .۲۰۰۶ در سـال  دمان و همکـاران يـ فر 

 ۵۰تـر در    يکرولي م ۱۰۴افتند که ماده مزبـور در غلظـت         يدر

 ي بـاکتر  يسـبب کـاهش رشـد کلنـ       % ۷۰زان  ي به م  ليترميلي

E.coli   دست آمده در مورد    ه  ج ب ي با توجه به نتا    .استشده

جه گرفت که اسانس    يتوان نت ي م  در مطالعه حاضر   هااسانس

تيمـول  ثر  ؤ به سبب دارا بودن هر دو ماده م        يرازيشن ش يآو

و کارواکرول بهتر از اسانس مرزه کـه فقـط کـارواکرول دارد         

مقايسه مواد مـوثره کـارواکرول و تيمـول         . عمل نموده است  

دهد كه كارواكرول به مراتب بهتـر از تيمـول عمـل            نشان مي 

بـه منـابع، هـر دوي ايـن مـواد جـزء             با توجـه    . نموده است 

  ترکيبات فنلي، داراي ساختمان شيميايي يکسان و از عوامـل         

  شماره جدايه

Isolate No 
6 7 11 24 32 36 43 44 50 56 

 SE ميانگين± 
Mean±SE 

  درصد بازداري

Inhibition(%) 

97.9±0.04 
 

97.3±0.05 
 

97.1±0.03 
 

96.8±0.02 
 

96.7±0.02 
 

96.5±0.02 
 

96.1±0.03 
 

96.5±0.03 
 

96.8±0.03 
 

96.4±0.03 
 

  گروه

Groupe 
a  b b c c c d d c d 
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  PDB. اسانس مرزه در محيط l/100mlµ ۳۰درغلظت  F. graminearumي مختلف هاجدايه(%) بازداري رشد. ۵جدول

Table 5. The Inhibition growth rate of F. graminearum isolates (%) affected by Satureja hortensis essential oil (30µl/100ml) in 

PDB medium. 

  n=3باشد  درصد مي۵داري در سطح آماري دهنده اختالف معنيحروف غير مشابه نشان: *

 
  .PDAهاي مختلف تيمول در محيط  در غلظتF. graminearumي مختلف هاجدايهدر صد بازداري رشد . ۶جدول

Table 6. The inhibition growth rate of F. graminearum isolates (%) affected by the Thymol concentrations in PDA medium. 
 شماره جدايه

Isolate No  
  

 غلظت
Concentration 

l/100mlµ 

6  7  11  24  32  36  43  44  50  56  

40  4.7±93.1  

f 

7.7±85  

m 

12.5±82.4  

p 

8.6±87.5  

k 

7.7±81.8  

q 

9±88  

j 

7.27±88.3  

j  

8.2±84.1  

n 

13.8±80.6  

r 

10.8±82.8  

p 

45  3.8±94.4  

e 

6.9±86.6  

l 

9±86.1  

l  

5.1±90  

i 

5.6±91.4  

h 

5.6±91.3  

h  

5.6±91.6  

h  

6.9±86.6  

l  

11.6±83.1  

o 

8.6±86.2  

l  

50  2.5±96.3  

c 

5.1±90  

i  

8.6±87.8  

k  

5.1±92.5  

g 

3.4±93.1  

f  

5.1±93.1  

f 

3.8±94.2  

e  

4.7±90.8  

h 

9±85.6  

m  

9.9±88.3  

j  

55  1.7±97.7  

b 

3.4±93.3  

f 

6.9±90.3  

i  

3.4±95  

d 

2.5±96  

c  

3.4±95.6  

d  

2.5±96.8  

c 

3.4±93.3  

f  

8.2±87.5  

k  

5.5±91  

h  

60  100  

a 
1.7±96.6  

c  

3.4±95.1  

de  

100  

a 
1.7±97.7  

b  

1.7±97.7  

b  

1.7±97.4  

b  

1.7±96.6  

c  

4.7±93.1  

f 

3.4±94.8  

e  

65  100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

2.1±96.9  

bc 

1.7±97.2  

b  

70  100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

  )n=4 ) SE±Mean درصد ۵داري در سطح آماري حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معني :*

 
  

  جدايه قارچ

Isolate No 6 7 11 24 32 36 43 44 50 56 

SE± ميانگين   

Mean±SE 

.02±

98.1  

 

.01±97.5  

.01 

±97.7

.02 

 

.02±97.4  

.03 

.02±97.3  

 

.02±97.1  

 

.01±96.6  

.01 

.02±96.2  

 

.02±96.8  

 

.02±96.9  

 

  گروه

Groupe 

a b b b b  c d d d d 
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  PDBمول در محيط ي تl/100mlµ۷۰ در غلظت F. graminearumی مختلف هاجدايه (%)بازداری از رشد . ۷جدول

Table 7. The Inhibition growth rate of F. graminearum isolates (%) affected by Thymol (70 µl/100ml) in PDB medium 

       n=3باشد  درصد می۵داري در سطح آماري حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معنی :*

 
 PDAط يهای مختلف کارواکرول در محدر غلظت F.graminearum یهاجدايه( %) بازداری رشد.  ۸جدول 

Table 8. The inhibition growth rate of F. graminearum isolates (%) affected by the Carvacrol concentrations in PDA medium. 
 شماره جدايه

Isolate No  
  

 غلظت
Concentration 

l/100mlµ  

6  7  11  24  32  36  43  44  50  56  

5  
5.1±93.5  

e 

6.9±90  

h 

13.4±80.6  

l 
6.9±89.3  

i 
8.6±85.7  

j 

12.1±82.5  

k 

6.9±88.5  

i 

13.8±80  

l 

8.6±84.6  

j 

17.3±
75  

m 

10  
1.7±97.5  

b 

3.4±95 

d 

5.1±92.5  

f 

3.4±
94.6  

d 

5.1±91.4  

g 

5.1±92.5  

f 

1.7±97.1  

b 

6.9±90  

h 

5.1±90.7  

h  

6.9±90  

h 

15  100  

a 
100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

20  100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

25  100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

100  

a  

 )n=4      ) SE±Mean.  درصد می باشد۵داري در سطح آماري  حروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معنی  : ∗

  

 .(Buchanan & Sheferd 1981)قوي ضد ميکروبـي هـستند  

استفاده شد  صورت خالص   ه  ق حاضر کارواکرول ب   يدر تحق 

 و عـدم حالليـت در       يعلـت سـاختار بلـور     ه  مول ب ي ت يول

 و مواد مـوثره، مـاده       ها اسانسسه  يدر مقا . تولوئن حل شد  

 و مرزه   يرازيشن ش يموثره کارواکرول بهتر از دو اسانس آو      

شن يـ  اثر اسانس آو   ي اسبو در بررس   يکرم. عمل کرده است  

ــ  ــواد مـ ــاکتر  يثره تؤو مـ ــر بـ ــارواکرول بـ ــول و کـ   يمـ

Erwinia amylovora تر يقومول يد که تيجه رسين نتيا به

مـورد  در ). Karami- Osboo et al 2010 (ديـ نمايمـ عمل 

مـرزه،   ب تيمـول، اسـانس    يـ به ترت والنول،  ي ن يکاهش داکس 

د ين کاهش تول  يشتري ب يرازيشن ش يکارواکرول و اسانس آو   

ــس ــده ي نيداک ــبب ش ــول را س ــدوالن ــسي . ان ــاهش داك  ک
 

6 7 11 24 32 36 43 44 50 56 
  شماره جدايه

Isolate No 

SE ±ميانگين   

Mean±SE 
.02±98.3 .01±97.7 .01±97.6 .03±97.5 .03±97.2 .03±97.6 .03±97.2 .03±97.1 .02±96.6 .01±96.8 

 گروه

Groupe 

a b b b c c c c d d 
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 F. graminearumی مختلفهاجدايهبرای بازداري کامل از رشد ) l/100mlµ (ثره ؤو مواد مها اسانسن غلظت الزم ي کمتر.۹جدول
Table 9. The minimum concentration of essential oils and their two main components for complete inhibition growth of 
F. graminearum isolates 

چ
ار
ه ق
داي
ج

  
Is

ol
at

e 
N

o
 

ه      
اد
م

زد
با

ده
رن
ا

  in
hi

bi
to

ry
 

 co
m

po
un

d
 

6  7  11  24  32  36  43  44  50  56  

  اسانس آويشن شيرازي
Zataria multiflora  

14  15.5  15.5  16  15  16  15.5  15.5  16  16  

  اسانس مرزه
Satureja hortensis  27.5  31.5  30.5  31  31  31  31.5  31.5  31.5  31  

  تيمول
Thymol  

55  65  65  55  55  65  65  70  70  70  

  رولکارواک
Carvacrol  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

  

 مارهای مختلف اسانس و ماده موثرهيدر ت)  F. graminearum) ng /mg وم يسليزان داكسي نيوالنول توده ميوزن خشک و م . ۱۰جدول 
Table 10. The amount of dried weight (mg) and DON (ng /mg) of F . graminearum mycelial mat treated by essential oils and 
their main components. 
 

  ماده بازدارنده
inhibitory  
compound   

  غلظت
Concentration 

l /mlµ 

  وزن خشک ميسليوم
dried weight of 
 mycelial mat 

mg  

  ميزان داكسي نوالنول
DON amount 

ng /mg  

  بازداري از توليد توکسين
Inhibition of DON  

 production (%)  

  اسانس آويشن شيرازي
Zataria multiflora  

16  17.1  18.3  19.5±94.8  

  اسانس مرزه
Satureja hortensis  

  
30  13.5  19.8  18.6±94.4  

  تيمول
Thymol  

60  12.9  17.9  22.4±94.9  

  کارواکرول
Carvacrol  

20  14  17.5  17.2±86.5  

  شاهد

 ontrol C 0  231  353.9  0±0  

 
  .ثرهؤ در تيمارهاي مختلف اسانس و ماده مF. graminearum محيط کشت  ml ۱۵يوالنول موجود در ميزان داكسي ن . ۱۱جدول

Table 11- The amount of DON produced in 15ml of   F. graminearum medium treated with different essential oils and their 
two main components. 
 

  مواد بازدارنده
Inhibitory 
compound  

  غلظت
Concentration  

l /mlµ  

  ميزان توليد توکسين
dried weight of 
mycelial mat 

ng /mg 

  (%)بازداري از توليد توکسين
Inhibition of 

DON  
production(%) 

  

  اسانس آويشن شيرازي
Zataria multiflora  

16  45.5  18.7±91.1  

  اسانس مرزه
Satureja hortensis  

30  0  100  

  تيمول
Thymol  

60  25.7  22.4±94.9  

  کارواکرول
                 Carvacrol  

20  88.6  16.9 ± 82.6  

  شاهد
Control 

0  508.5  0±0  
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و مواد موثره به سـبب کـاهش        ها  اسانسنيوالنول تحت اثر    

 شکسته شـدن سـاختار فرمـول        زان رشد قارچ و احتماالً    يم

  مالحظـه  ۱۰كـه در جـدول      چنان. باشدداكسي نيوالنول مي  

گرم ماده خـشك    شود ميزان داكسي نيوالنول در هر ميلي      مي

ميسليوم در شاهد و تيمارهاي تيمول، كارواكرول، آويـشن         

 ۲/۹۴ و ۶/۹۲، ۵/۲۷، ۹/۱۷، ۹/۳۵۳و مـــرزه بـــه ترتيـــب 

 هـا اسانس مستقيم   تأثيراين امر احتماال گوياي     . نانوگرم بود 

عالوه . دباشيثر آنها بر ساختار داكسي نيوالنول م      ؤو مواد م  

گـي قـارچ    مواد مذکور بـه سـبب دارا بـودن ويـژه          ن،  يبر ا 

ز بـر  يطور غير مستقيم نه   از رشد قارچ ب    يايستايي با بازدار  

  . ثر بودندؤكاهش توليد داكسي نيوالنول م

   ازي اثــر بعــض ي در بررســ۱۹۹۴محمــود در ســال  

به  flavus Aspergillus بر يبات فنل ي ترک ي حاو يهااسانس

ل يـ ن بـه دل   يد آفالتوکـس  يـ د کـه کـاهش تول     يجه رس ين نت يا

   .باشدي قارچ ميوميسليکاهش توده م

 ضــد ميكروبــي ي بــاالفنلــي داراي خاصــيتبــات يترک

ي هـا اسـانس  و در واقع تركيبات فنلـي موجـود در         هستند

 را در ايجاد خاصـيت ضـد ميكروبـي          تأثيرگياهي بيشترين   

 و هم   كنند سلول نفوذ مي   ی اين تركيبات هم در غشا     .دارند

 در لخته شدن محتويات سلول نقش داشته باشـند         توانندمي

Dean 2000)&(Burl & Coote 1999; Dorman  .ن يـ در ا

بـات  ي اسـتفاده از ترک    يجـا ه  دوار بود ب  يتوان ام يصورت م 

 مصرف کنندگان   ي اثرات سوء برا   ي دارا يک که همگ  يسنتت

ست، سـالمت اسـتفاده     يـ ط ز يب محـ  يهستند و ضمن تخر   

 کـه   يعـ ي طب يهـا اسانس اندازند از    يا به خطر م   کنندگان ر 

ــواد اوليخوشــبختانه زم ــه م ــن ــه و تولي ــشور ي ــا در ک   د آنه

از نظـر صـرفه     .  دارد استفاده نمـود    يي باال اري بس يهاتيقابل

 يهـا کـش  در رقابـت بـا قـارچ       هااسانس هر چند    ياقتصاد

 دارنـد امـا غلظـت       يتـر مت تمـام شـده گـران      ي ق ييايميش

ز بوده و مصرف آنها را      يار ناچ يستفاده بس  مورد ا  يهااسانس

 در  والنـول ي ن يداکـس چـون   گر  ياز طرف د  . سازديه م يتوج

ن يـ شـود و ا   يد مـ  يـ  مـردم اسـت تول     ي اصل يگندم که غذا  

ران آنهـا را    يـ  هـم معطـر هـستند و ذائقـه مـردم ا            هااسانس

تـوان  يشـود مـ   يرفته و به طور معمول از آنها استفاده م        يپذ

البتـه  . رهـا اسـتفاده نمـود   ياع نـان و خم آنها را در طبخ انـو  

 يل داکـس  ي امکـان تبـد    يقـات آتـ   ي اسـت در تحق    يضرور

  . شوديز بررسيوالنول به مشتقات آن نين

  

  منابع

متن انگليسي مراجعـه    ) 13-11(جهت مالحظه به صفحات     

  .شود

  


