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  چکیده

ترین بیماری های گندم می باشد که با ، یکی از مهمBipolaris sorokinianaپوسیدگی معمول ریشه ناشی از قارچ          

اثر اسانس زیره در این تحقیق شود. توجه به خاک زی بودن این بیماری، به وسیله کنترل شیمیایی به راحتی خنثی نمی

 Bipolaris sorokinianaقارچ سبز، رزماری و اسانس ترکیبی این دو گیاه بر رشد گندم تحت تنش بیماری القا شده با 

اسانس بسیاری از گیاهان دارای اثرات ضد قارچی هستند. جهت استحصال اسانس از روش تقطیر با آب مطالعه شد. 

 طیف -گازی  کروماتوگرافی توسط ترکیبات جداسازیتوسط کلونجر استفاده شد و پس از به دست آوردن اسانس، 

(، برای رزماری 21/67)%  Caren-10-al-3( نشان داد که بیشترین ماده تشکیل دهنده اسانس زیره GC-MSجرمی ) سنجی

1R-à-Pinene %(26/21 و همچنین )3-Caren-10-al  %(26 بیشترین ماده تشکیل دهنده اسانس زیره و رزماری در ترکیب )

 جلوگیری از در را تأثیر بیشترینترکیبی زیره سبز و رزماری اسانس نتایج مطالعه حاضر نشان داد که . باهم می باشد

حفظ در  داریمعنیاسانس زیره سبز اثر داشت. البته  کاهش رشد قارچطول ریشه، وزن خشک ریشه، سطح برگ و  کاهش

 داشت. همبستگی مثبت معنی داریتحت تنش بیماری  ره و همچنین محتوای آب نسبی برگوزن تر و خشک شاخسا

(50/5> P بین فاکتورهای رشدی مختلف ).مشاهده شد 
 

 گندم، Bipolaris sorokinianaبیماری، ضد قارچ، رزماری، قارچ  ، اسانس  واژه های کلیدی:
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Abstract  

    Common root rot, induced by Bipolaris sorokiniana fungi is one of the most important diseases in wheat, 

which due to terrestrial of this disease, is not easily neutralized by the chemical control. In this study the effects 

of cumin, rosemary and combined essential oil of both plants on growth of wheat plant under disease stress 

induced by Bipolaris sorokiniana was evaluated. Essential oil extraction was performed by hydro distillation 

method with Clevenger. After obtaining essential oil, the compounds were separated by mass spectrometry – 

chromatography (GC-MS), which the major component of the essential oil of cumin was 3-caren-10-al 

(13.27%), for rosemary was 1R-à-Pinene (14.82%), as well as 3-caren-10-al (12%) was the major essential oil 

of combine with each other. The results of present study showed that the combined essential oil of cumin and 

rosemary had the highest effect in prevention of decrease in root length, root dry weight, leaf area and decrease 

in fungal growth. However, essential oil of cumin had a significant effect in protection of shoot dry weight as 

well as relative water content (RWC) of leaves under disease stress. There was a significant positive correlation 

(P<0.05) between studied growth parameters. 
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 مقدمه

ای زیاد با وجود اهمیت اقتصادی و نیاز تغذیه      

جمعیت در حال رشد جهان به غالت، گندم و جو به عنوان 

یکی از منابع اصلی تامین انرژی، کاهش خسارت ایجاد 

شده توسط بیمارگرهای گیاهی در تولید این محصوالت 

)بوکوس و  شودتولید منجر میزراعی به افزایش بازده 

نیاز غذایی بشر  ،با ازدیاد جمعیت (.6525همکاران 

یابد و با توجه به محدودیت سطح زیر کشت، افزایش می

 افزایش عملکرد محصول در واحد سطح ضروری 

باشد. یکی از عوامل کاهش عملکرد محصول آفات و می

رچی د که در این میان بیماری های قانها می باشبیماری

بیماری پوسیدگی معمولی از اهمیت خاصی برخوردارند. 

 Bipolaris sorokiniana (Sacc.)ریشه ناشی از

Shoemaker  های مهم گندم و جو میجمله بیماری از-

کنترل شیمیایی  (. 6525بوکوس و همکاران باشد )

های خاکزی از جمله بیماری هایی که توسط قارچبیماری

شود مشکل و گاهی بی ایجاد میپوسیدگی معمولی ریشه 

از سوی دیگر کنترل شیمیایی مستلزم هزینه  ،تاثیر است

mailto:%20*Corresponding%20Author:%20n.mohammadkhani@urmia.ac.ir
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خاک و  زیاد بوده و باعث برهم خوردن تنوع میکروبی

در اکثر  .(6550اگریوس ) گرددتخریب زیست محیطی می

های موارد به علت مشکالت زیست محیطی بازمانده

نژادهای مقاوم و سموم، ایجاد سمیت برای انسان، ایجاد 

های بسیار باال، مصرف این گونه در برخی موارد هزینه

با  .(6550اگریوس ترکیبات با محدودیت مواجه است )

توجه به نیاز جهانی و تقاضا برای تامین غذای کافی و به 

منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی، تحقیقات گسترده 

ای هدهد برخی متابولیتای آغاز گردیده که نشان می

ثانویه گیاهان دارویی در جلوگیری از رشد قارچ ها مؤثر 

بوده و جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی هستند 

 (.6552)هادیان و همکاران 

 که بوده فرار روغنی ترکیبات از ها مخلوطیاسانس     

ساخته می  دارویی گیاهان در ثانویه متابولیت به عنوان

آنها با دو یا سه ترکیب  .(6552بکالی و همکاران )شوند 

( در مقایسه با 65-75اصلی در غلظت های نسبتاً باال )%

اجزای دیگری که در مقادیر ناچیز موجود هستند، 

شوند. به طور کلــی ایـن اجـزای اصلــی، میتوصیف 

 کنند. هـا را تعیین مـیزیستی اسانسخـواص 

در  اسـانس هـا یـا تعدادی از اجـزای ســازنده آنهــا

ای از هـای گستـردهواقـع در مقـابل واریتـه

ها و ها، ویــروسها شـامل بــاکتریمیکروارگانیسم

(. خاصیت 6552بکالی و همکاران ها مـؤثر هستند )قـارچ

جمله دارچین، پونه  ضد قارچی برخی گیاهان دارویی از

کوهی، رزماری، مریم گلی، میخک، فلفل، ریحان، آویشن، 

، لیمو و نعناع در تحقیقات متعددی گزارش مرزه، زیره

های شده است. تفاوت در فعالیت ضد قارچی اسانس

گیاهی به اجزاء تشکیل دهنده آنها بستگی دارد. یک ترکیب 

ها فعالیت ضد ممکن است به تنهایی یا با سایر ترکیب

 (. 6552)هادیان و همکاران  تشدید کنندقارچی اسانس را 

بوده که راهبردی ترین محصول همم گندم در ایران    

مصرف را به خود  بیشترین سطح زیر کشت و میزان

طی   (.6521)آقه میری و همکاران  اختصاص داده است

بازدید های دو ساله از مناطق شمالی کشور بیماری لکه 

سوختگی با شدت باال و بصورت همه گیر در اکثر مناطق 

گندم مشاهده شده است. بیماری لکه سوختگی با عامل 

B. sorokiniana  از جمله بیماری های پوسیدگی ریشه

و طوقه گندم است و در سال های اخیر در بیشتر نقاط 

(.  6521کشور گزارش شده است )آقه میری و همکاران 

گندم در  کاشت مورد مناطق از ریبسیا در سوختگی لکه

جهان نیز وجود داشته و موجب کاهش محصول و 

عمکرد می شود. در سالهای اخیر وسعت آلودگی مزارع 

میلیون  60کشت گندم به این بیماری در جهان به حدود 

این قارچ روی  (.6556کومار و همکاران ) رسدمیهکتار 

زیادی از گراس گندم، جو، یوالف، چاودار، برنج و تعداد 

 عامل پوسیدگی ها ایجاد پوسیدگی طوقه و ریشه می کند.

معمولی ریشه، لکه قهوه ای برگ، سوختگی خوشه و 

باشد. رطوبت نسبی سیاه شدن دانه های گندم و جو می

و درجه حرارت باال باعث شیوع این بیماری بخصوص 

در مناطق جنوب آسیا که در آنجا سیستم متراکم آبی 

رنج وجود دارد، می شود )کومار و همکاران گندم ـ ب

6556 .) 

 یک گیاه یک (.Cuminum cyminum L) زیره سبز      

که  می باشد (Apiaceae) ساله و گلدار از تیره چتریان

در مناطق خشک و نیمه خشک رشد می کند و کشت می 

درصد سطح زیر کشت گیاهان  11/2همچنین حدود  .شود

 Crocus دارویی کشور مربوط به دو گونه زعفران

sativus L.)) دانه های زیره سبز باشد. می و زیره سبز

، از قدیم در طب سنتی ایران به عنوان داروی ضد تهوع

اسماعیلی شد ) ضد اسپاسم و ضد آسم استفاده می

 زیره سبزبرای متعددی  دارویی(. فعالیت های 6520

، آنتی اکسیدانی و ضد مانند اثر پایین آورندگی قند خون

 ضد قارچی، مقوی معده، افزایش ترشح شیر، سرطانی،

مهار تجمع پالکت خون و افزایش فعالیت استروژنی ذکر 

شده است. مطالعات شیمیایی بر روی زیره سبز مبین 

ژین و وجود اجزایی همانند کومینول، کارون، اپی 

 (.2770راموس و همکاران ) لوتئولین می باشد
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از تیره  (.Rosmarinus officinalis L) رزماری      

یکی از گیاهان حاوی اسانس ( Lamiaceae)نعناعیان 

 است که در بسیاری از مناطق جهان به عنوان گیاه

رزماری در برگ  دارویی و زینتی پرورش داده می شود.

دار خود دارای اسانس های فرار ها و سرشاخه های گل 

، بورنئول، استات ماننداسترهایی  می باشد که شامل

شامل  کامفته و سیئول همچنین لینالول، کامفور،

دیوسمین، اپیژنین و غیره و همچنین  مانندفالونوئید هایی 

اسید و تری  کارنوسیلیک ماننددارای دی ترپن هایی 

اسید می  نیکترپن هایی مثل اورسولیک اسید و اولئا

باشد. در دو تحقیق متفاوت تأثیر مقادیر مختلف اسانس 

 Rosenbach  Staphylococcus بر میزان رشد باکتری

aureus اسانس میزان  و با افزایش غلظت معنی دار بود

 (.6521 )عزیزخانی و همکارانیافت رشد باکتری کاهش 

با توجه به اندک بودن مطالعات انجام شده و نبود      

 B. sorokinianaدرمان قطعی برای خنثی سازی قارچ 

اثر اسانس گیاهی  بررسی هدف از مطالعه حاضر

زیره در  –رزماری ترکیب رزماری و زیره و همچنین 

 می باشد. B. sorokinianaکاهش فعالیت قارچ 

 

 مواد و روش ها

 قارچ عامل بیماری

 های قارچبرای جداسازی اولیه جدایه     

B. sorokiniana  از محیط کشتPDA سیب زمینی(- 

آگار( و آب آگار استفاده شد. جهت تهیه -دکستروز

به  B. sorokinianaهای سوسپانسیون اسپور، جدایه

و شرایط نوری متناوب  C˚60و دمای  PDAمحیط کشت 

ساعت تاریکی( به مدت دو  26ساعت روشنایی و  26)

هفته منتقل شد. اسپورها با آب مقطر سترون از سطح 

کنیدی  2×025ها در محیط کشت شسته شده و غلظت آن

لیتر از آب مقطر سترون با استفاده از الم در هر میلی

 هماسیتومتر تنظیم شد.

 
 

 سانس گیریا

اسانس ها، بذر به منظور ارزیابی فعالیت ضد قارچی  

گیاه زیره سبز، برگ گیاه رزماری و ترکیب برابر زیره ـ 

)تقطیر با آب( استخراج شد. به  رزماری توسط کلونجر

های زیره و برگ های منظور استخراج اسانس، دانه

خشک گیاه رزماری آسیاب و با استفاده از دستگاه 

 تقطیر روش به آن اسانسساعت  1کلونجر به مدت 

پس از آبگیری در ظرف و  گردید استخراج آب توسط

درجه سانتی گراد تا  1های شیشه ای تیره در دمای 

 .محلول پاشی روی گیاهان نگهداری شد

 

 آزمایش های گلخانه ای

-بذور سالم گندم بعد از ضدعفونی سطحی در گلدان

بذر کاشته  25در هر گلدان های پالستیکی کاشته شد. 

برگی  6ها به مرحله رسیدن آنهای الزم تا شده و مراقبت

-روی برگکنیدیوم های قارچ زنی انجام شد. و عمل مایه

برگی گیاهان گندم  6ی آب پاشی درمرحله تصوره ها ب

های ها، اسانسبعد ازخشک شدن سطح برگ انجام شد.

میلی گرم در  2555و  055گیاهی با غلظت های صفر، 

پاشی شد.  ها محلوللیتر به صورت آب پاش روی برگ

 های پالستیکیزنی شده توسط کیسهسپس گیاهان مایه

 C˚660ساعت در دمای  12پوشانده شده و به مدت 

های پالستیکی بعد از . کیسهنددرون گلخانه نگهداری شد

ساعت از روی گیاهان برداشته شد و در دمای  12

C˚660  درصد قرار گرفتند.  70و رطوبت نسبی بیش از

های بیماری روی از مایه زنی، تعداد لکهروز  25بعد از 

 .ها در واحد سطح ثبت شدبرگ

 

 آنالیزهای رشدی

پس از برداشت گیاهان، ویژگی های رشدی مثل طول 

و وزن خشک ریشه و اندام هوایی در گیاهان شاهد، تحت 

زمان بیماری و اسانس تیمار بیماری و تحت تیمار هم

سطح برگ با نرم افزار همچنین  مورد مطالعه قرار گرفت.

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Julius_Rosenbach
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Compueye ( 6550بکر ) و محتوای نسبی آب با رابطه

255×
(وزن خشک −وزن تر)

(وزن خشک –وزن آماس )
  RWC = .تعیین شد 

 

 بررسی خواص ضد قارچی اسانس ها

ثر ضد قارچی اسانس های استخراج شده روی ا 

به روش اختالط اسانس با محیط  B. sorokinianaقارچ 

کشت بررسی شد. به این منظور برای کشت قارچ مورد 

 –دکستروز –)سیب زمینی PDAنظر از محیط کشت 

پی پی  2555و  055های شاهد، آگار( استفاده شد. غلظت

های حاوی دیشاسانس در لیتر محیط کشت، به پتری  ام

لسیون ضافه و به هم زده شده تا اموا PDAت محیط کش

وجود آید و اجازه داده شد تا محیط جامد یکنواخت به

متر توسط میلی 0های قارچی به قطر گردد. سپس دیسک

 هایکه قبال استریل شده از کشت کنسوراخ  چوب پنبه

-جوان قارچ مذکور تهیه شده و هر کدام در وسط پتری

-های حاوی مواد غذایی قرار داده شد. سپس پتریدیش

ی درجه 61شرایط تاریکی کامل و در دمای  ها دردیش

رویشی هاله هر قارچ به طور گراد قرار داده شد. سانتی

های شاهد روزانه و تا زمانی که سطح محیط کشت پتری

د. یگیری گردتوسط قارچ بطور کامل اشغال شود اندازه

-ها با بهرهدرصد بازدارندگی غلظت های مختلف اسانس

 :(2760آبوت ) شدگیری از رابطه زیر تعیین 
2IP درصد بازدارندگی : 
6Cمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار شاهد : 

1Tمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار مورد نظر : 

 

 شناسایی ترکیبات موجود در اسانس

با دستگاه کروماتوگراف گازی  GC/MSآنالیز 

Thermo Finnigan  که با سیستم مس اسپکترومتری

(model GC TRACE; TRACE MS plus)  جفت

 HP-5MS (30شده بود، انجام شد. ستون غیر قطبی 

                                                           
1Inhibitory percentage 
2check 

m X 0.250 mm, 0.25 µm film thickness)  استفاده

 به مدتشد. پروفیل دمایی به صورت زیر بود: ابتدا دما 

با  C°160تنظیم شد و سپس تا  C°40دقیقه روی  6

افزایش یافت و در نهایت دما با سرعت  C/min°3سرعت 

5°C/min  280به°C  دقیقه در این دما  6افزایش یافت و

لیتر بر دقیقه میلی 2ماند. گاز حامل هلیم و سرعت جریان 

 تزریق از بعد بود. 70evبود و انرژی یونیزاسیون 

 -گازی کروماتوگرافی  دستگاه به آمده دست به اسانس

 توجه به الگوی خروج آلکان های طیف سنجی جرمی، با

 برای (Retention Index) ، شاخص بازدارینرمال

های  شاخص با آنها مقایسه نهایت در و محاسبه ترکیبات

تشکیل دهنده اسانس، شناسایی  مرجع، ترکیبات عمده

 شدند.

 

 آماری تحلیل و تجزیه

مورد  SPSS 24داده های بدست آمده با نرم افزار 

-تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و آنالیز واریانس داده

 محاسبه ٪0در سطح احتمال  ANOVAها با استفاده از 

( P<50/5آنالیز مقایسات چندگانه با روش توکی )شد. 

 محاسبه شد.

 

 نتایج و بحث

در این تحقیق اثر ضد قارچی اسانس دو گیاه زیره و     

روی گیاه گندم بررسی آنها  یترکیباسانس  رزماری و

 .Bگردید. نتایج نشان داد در گیاهان شاهد آلوده به قارچ 

sorokiniana باعث پوسیدگی ریشه گیاه گندم  که

وزن تر، خشک و طول ریشه  طور قابل توجهیهگردید، ب

( برای 6522نعیمی و همکاران ) (.7)شکل  کاهش یافت

گیاه را روی  B. sorokinianaاولین بار وجود قارچ 

 برنج گزارش کردند و اشاره کردند که این قارچ عامل

لکه برگی، بالیت گیاهچه و سنبله  ریشه، پوسیدگی ایجاد

می باشد. در مطالعه حاضر این قارچ به عنوان یک 

3 Treatment 
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بیماری باعث کاهش خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و 

( اعالن 2772همکاران ) و شاخساره گیاه گندم شد. هتزلر

کردند که به نظر می رسد که تنوع و شدت تهاجم این 

 این نتایجبیمارگر با گذشت زمان در حال افزایش است. 

 B. sorokinianaدر خصوص بیماری زایی قارچ  تحقیق

همکاران  و نیز در تأیید مطالعه هتزلر در گیاه گندم

 .( با گذشت زمان حالتی صعودی داشت2772)

 سانس زیره سبزاثر ا

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اسانس     

زیره سبز بر خصوصیات اندازه گیری شده در گندم 

شامل طول ریشه، طول شاخه، وزن خشک ریشه، وزن 

خشک شاخه، محتوای نسبی آب و سطح برگ معنی دار 

 (. 2شد )جدول 

 

 غلظت اسانس زیره  و تجزیه واریانس فاکتورهای رشدی تحت تیمار بیمارینتایج  -1جدول 

 

  باشد.می دار یدرصد معن 0درصد و  2در سطح  بی** و* به ترت   

 

 اسانس و بیماری تنش همزمان اثر 2های شکلنمودار

گندم نشان  ریشه و شاخه طول میزان در های مختلف

و )بدون قارچ( داده شده است. با توجه به گروه شاهد 

، به طور کامل می توان به این )آلوده به قارچ( بیماری

در مقدار طول  B. sorokinianaنتیجه رسید که قارچ 

ریشه و طول شاخه اثر منفی داشته است. بعد از محلول 

پاشی اسانس زیره، رزماری و ترکیبی با یکدیگر،  اسانس 

زیره روی طول شاخه اثر معنی داری روی طول شاخه 

میلی  2555و  055تیمار بیماری داشت، ولی در غلظت 

گرم در لیتر اسانس زیره تفاوت معنی داری مشاهده 

  نشد.

 لیتر در گرم میلی 2555 غلظت ،6با توجه به شکل      

 شاخه خشک وزن روی توجهی قابل طور به زیره اسانس

بازدارندگی اسانس از  اثر بررسی نتایج است. گذاشته اثر

طریق آب پاشی روی برگ های گیاه گندم، روی محتوی 

ارائه شده  1گیاه گندم در شکل  آب نسبی و سطح برگ

که مالحظه می شود، اسانس های گیاهی چناناست. 

 .Bاستخراج شده با روش تقطیر با آب روی قارچ 

sorokiniana 055داشته و اسانس زیره با غلظت  اثر 

میلی گرم در لیتر بیشترین اثر بازدارندگی قارچ بیماری 

نشان داد که  1شکل زای مورد آزمایش داشته است. 

تمام اسانس های  میلی گرم در لیتر 2555غلظت های 

مورد آزمایش اثر بازدارندگی از خود نشان داده است 

میلی گرم در لیتر زیره تفاوت  055و  2555اما بین غلظت 

معنی داری مشاهده نشد ولی نسبت به اسانس رزماری 

های مختلف اثر غلظت 0شکل اثر بهتری را نشان داد. 

اسانس رزماری، زیره و ترکیب این دو را بر میزان 

دهد. در نشان می B. sorokiniana بازدارندگی قارچ

دیش های شاهد قارچ بیشترین هاله رشدی را نشان پتری

میلی گرم در لیتر زیره باعث  055که غلظت  داد، در حالی

 دار هاله رشدی شد.کاهش معنی

 

درجه  منابع تغییر             

 آزادی
 طول شاخه طول ریشه

وزن خشک 

 ریشه

 وزن خشک

 شاخه

محتوی آب 

 نسبی

سطح 

 برگ

22/1 16/272 **5/15 **251/22 55/76** 22/70** 2 تیمار بیماری ** 

77/5 **271/22 **5/15 **77/21 11/02* 56/66* 6 غلظت اسانس زیره * 

اثر متقایل تیمار بیماری و غلظت 

 اسانس زیره

6 12/22 **11/275 11/6  26/5 * 52/121 * 11/1 * 

61/26 11/67 22/21 26 خطا  17/5  67/222  75/5  
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 های ستون میانگین هر گندم )در ریشه )راست( و طول شاخه )چپ( طول میزان در اسانس و بیماری تنش همزمان اثر -1شکل 

 .هستند( توکی آزمون اساس بر داری معنی تفاوت دارای متفاوت حروف دارای

 

 

 

 ستون میانگین هر گندم )در وزن خشک ریشه )راست( و شاخه )چپ( گیاه میزان در اسانس و بیماری تنش همزمان اثر -2شکل 

 .هستند( توکی آزمون اساس بر داری معنی تفاوت دارای متفاوت حروف دارای های

 

 اثر اسانس رزماری

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اسانس     

رزماری بر خصوصیات اندازه گیری شده در گندم شامل 

طول ریشه، طول شاخه، وزن خشک ریشه، وزن خشک 

شاخه، محتوای نسبی آب و سطح برگ معنی دار شد 

 (. 6)جدول 
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 غلظت اسانس رزماری  و تجزیه واریانس فاکتورهای رشدی تحت اثر تیمار بیمارینتایج  -2جدول
 

 
 می باشد.دار  یدرصد معن 0درصد و  2در سطح  بی** و* به ترت   
 

اثر اسانس رزماری ،  2با توجه به نمودارهای شکل 

تفاوت معنی داری را در طول شاخه نداشت، حال آنکه در 

میلی گرم در لیتر معنی دار  055طول ریشه در غلظت 

، اسانس رزماری کمترین تاثیر را 6بود. با توجه به شکل 

 در میزان وزن خشک ریشه و شاخه داشت.

 
 

 
 گندم گیاه )چپ( و محتوی نسبی آب برگ)راست( میزان سطح برگ  در اسانس و بیماری تنش همزمان اثر -3شکل

 .هستند توکی آزمون اساس بر داری معنی تفاوت دارای متفاوت حروف دارای های میانگین ستون هر در

 

 

 زیره و رزماریترکیبی  اثر اسانس

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اسانس      

رزماری بر خصوصیات اندازه گیری ترکیبی زیره سبز و 

شده در گندم شامل طول ریشه، طول شاخه، وزن خشک 

ریشه، وزن خشک شاخه، محتوای نسبی آب و سطح برگ 

 (.1)جدول معنی دار شد

 

 

 

درجه  منابع تغییر

 آزادی
 طول شاخه طول ریشه

وزن خشک 

 ریشه

 وزن خشک

 شاخه

محتوی آب 

 نسبی

سطح 

 برگ

22/5 05/5 **5/27 **271/72 11/26** 52/0 2 تیمار بیماری  

57/5 **776/22 *5/21 *2/77 11/22* 06/0 6 غلظت اسانس رزماری  

اثر متقایل تیمار بیماری و غلظت 

 اسانس رزماری

6 *22/22 **77/27 21/07 ** 20/5 ** 12/221 ** 12/6 ** 

77/7 22/22 22/62 26 خطا  62/5  22/76  72/5  
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 رزماری-غلظت اسانس ترکیبی زیره و تجزیه واریانس  فاکتورهای رشدی تحت اثر تیمار بیمارینتایج  -3جدول

 

 می باشد.دار  یدرصد معن 0درصد و  2در سطح  بی** و* به ترت   

 

اثر ترکیبی زیره و رزماری تفاوت معنی داری را در طول 

شاخه نداشت، این در حالی است که ترکیب زیره و 

رزماری با یکدیگر بیشترین تأثیر را در میزان طول ریشه 

 شکل به توجه (. با2در مقایسه با طول شاخه داشت)شکل 

 و زیره ترکیبی اسانس لیتر در گرم میلی 055 غلظت ،6

 بر افزایش رادرصد(  01/01) تأثیر بیشترین رزماری

 داشت.  ریشه خشک وزن

 

 

  
توسط  و میزان درصد بازدارندگی قارچ )چپ( )راست(های قارچی تعداد لکه  در اسانس و بیماری تنش همزمان اثر -4شکل

 هستند( توکی آزمون اساس بر داری معنی تفاوت دارای متفاوت حروف دارای های میانگین ستون هر در ) اسانس

 

ترکیب اسانس زیره و رزماری اثر کمی روی محتوی آب 

میلی گرم در  2555و  055نسبی داشته و بین غلظت های 

لیتر تفاوت معنی داری مشاهده نشده است، درحالی که 

گرم در لیتر ترکب اسانس زیره و میلی 055غلطت 

رزماری روی سطح برگ بیشترین اثر را داشته است 

(. با توجه به جدول آنالیز واریانس در مورد 1)شکل 

غلظت های مختلف اسانس و تیمار بیماری و شاهد نیز 

(. با توجه به 1ری وجود داشت )جدولتفاوت معنی دا

میلی گرم در لیتر ترکیب اسانس  2555، غلظت 1شکل 

زیره و رزماری تأثیر بازدارندگی قابل توجهی را نشان 

درجه  منابع تغییر                

 آزادی
 طول شاخه طول ریشه

وزن خشک 

 ریشه

 وزن خشک

 شاخه

محتوی آب 

 نسبی

سطح 

 برگ

60/1 52/177** **5/52 *1/62 76/2 52/17** 2 تیمار بیماری ** 

02/1 **676/05 **5/25 **22/22 11/572** 02/22** 6 رزماری -اسانس ترکیبی زیرهغلظت  ** 

اثر متقایل تیمار بیماری و غلظت 

 رزماری -اسانس ترکیبی زیره

6 **06/12 11/2 20/00 ** 12/5 ** 00/222 ** 77/1 ** 

22/2 22/11 05/26 26 خطا  56/5  11/21  16/5  



 8321 پاییز/   3شماره  92نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                          محمدخانی، یکتا                        821

 

میلی گرم در لیتر اسانس زیره سبز  055داد ولی غلظت 

 بیشترین اثر را در میزان بازدارندگی قارچ

 B. sorokiniana  میلی گرم  055داشت، همچنین غلظت

در لیتر اسانس ترکیبی زیره و رزماری نیز بیشترین 

تأثیر روی از بین بردن لکه ها گذاشته است. مطابق شکل 

میلی گرم در لیتر ترکیب اسانس  2555در غلظت  0

 26/22) رزماری و زیره بیشترین میزان بازدارندگی

اسانس  که، در حالیدر رشد قارچ را داشت درصد(

 10/22گرم کمترین اثر )میلی 2555رزماری در غلظت 

 . درصد( را داشت
 

 

 

 
 B. sorokiniana بر میزان بازدارندگی قارچ اسانس های مختلفغلظت اثر -5شکل

 

های مختلف اسانس رزماری، زیره اثر تیمار 2شکل   

ترکیب این دو را در برگ گیاهان شاهد که فقط با و 

-اند، نشان میپاشی شدهاسانس گیاهان داروی محلول

همانطور که در شکل نیز مشخص است برگ این  دهد.

که  7که در شکل باشد. در حالیگیاهان کامال سالم می

پاشی و محلول B. sorokiniana گیاهان تحت تیمار قارچ

های برگی مشهود است. ، لکهدهداسانس را نشان می

های بیماری روی برگها و غالف برگها در تمام نشانه

های گرد تا شوند و به صورت لکهمراحل رشدی دیده می

ها کامال مشخص بوده و مستطیلی شکل و با حاشیه لکه

ها ممکن ای تیره هستند. لکهبه صورت یکنواخت قهوه

ش ای شدن بخاست به هم رسیده و موجب قهوه

شود ای از برگ شده و در نهایت برگ خشک میگسترده

اسانس در مطالعه حاضر  (.6525)بوکوس و همکاران 

های برگی شده داری باعث کاهش لکهزیره به طور معنی

 است.
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 پاشی با آب مقطر()محلول شاهد         ppm 055رزماری              ppm 2555رزماری  
 

        
 پاشی با آب مقطر(شاهد )محلول             ppm 055زیره                 ppm 2555زیره    

   

       
 پاشی با آب مقطر(شاهد )محلول        ppm 055رزماری   -زیره    ppm 2555رزماری   -زیره

 )گیاهان بدون تیمار قارچی( های گیاهان شاهدبرگ در تیمارهای مختلف اسانس . اثر6شکل 
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 قارچ(شاهد )گیاه مایه زنی شده با         ppm 055رزماری            ppm 2555رزماری     

 

       
 قارچ(شاهد )گیاه مایه زنی شده با              ppm 055زیره                  ppm 2555زیره    

 

       
 قارچ(شاهد )گیاه مایه زنی شده با      ppm 055رزماری   -زیره    ppm 2555رزماری   -زیره       

 

 (B. sorokinianaمایه زنی شده با ) بیماری تنش ها تحتلکه های قارچی برگ در تیمارهای مختلف اسانس اثر -7شکل 
 

 

( نیز نشان 6557همکاران )نژاد و  مطالعات بهرامی     

 در (.Tribulus terrestris L) دهد که خارخسکمی

گونه  علیه مواد بازدارنده حاوی خود هوایی اندام و ریشه

B. sorokiniana ریشه متانولی باشد. عصارهمی 

 21/27میزان  به بازدارندگی هاله میانگین با خارخسک

قارچ مذکور  علیه بر را بازدارندگی اثر بیشترین متر میلی

داشت، که در تحقیق حاضر نیز اسانس زیره بیشترین 

داشت  B. sorokinianaتأثیر بازدارندگی را روی قارچ 

 کند.نیز همین مساله را تایید می 0و شکل 
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( اعالن کردند که اولین 6557عمارلو و همکاران )   

کند جنس  می ایجاد وعالئم کرده حمله ریشه به قارچی که

B. sorokiniana بافت کردن کلونیزه می باشد. سرعت 

 افتب سریع تخریب به علت وطوقه بسیار باالست و ریشه

 – 05طوقه باعث کوتاهی قد بوته ها به میزان  و ریشه

درصد بوته های سالم می شود. که دلیل این امر را  70

 سرعت و شده آلوده ریشه ابتدا از چونمی توان گفت 

 ریشه آب جذب میزان بوده باال نیز ریشه شدن کلونیزه

بوده میزان آب از دست رفته بعد از خشک کردن در  کم

 آون نیز کم خواهد بود. در این تحقیق نیز اثر قارچ

 B. sorokiniana  در میزان ارتفاع شاخساره باعث

کوتاهی قد گیاهان مورد آزمایش شد و همچنین میزان 

ریشه نیز  جذب آب توسط ریشه و به طبع آن وزن خشک

( با اثر قارچ کم 6557مطابق نتایج عمارلو و همکاران )

 شد.

در مطالعه حاضر بین طول شاخه و طول ریشه، وزن  

تر ریشه با طول ریشه و طول شاخه، وزن خشک ریشه 

با طول ریشه و شاخه و وزن تر ریشه و شاخه همبستگی 

بین سطح برگ ( وجود داشت. P<50/5مثبت معنی داری )

ریشه و شاخه، وزن ر ریشه و شاخه و وزن  با طول

-خشک ریشه و محتوای آب نسبی برگ همبستگی معنی

داری وجود داشت. از طرفی یک همبستگی منفی بین 

 تعداد لکه های قارچی با فاکتورهای رشدی وجود داشت. 

 قارچی ضد فعالیت اسانس ها در تحقیق حاضر تمامی   

 در اسانس ها های¬میانگین مقایسه دادند، نشان خود از

 اثر کل، در که داد نشان آنها، متقابل اثرات و ها تیمار

 ویر را تأثیر بیشترین رزماری و زیره اسانس ترکیبی

 اننش تحقیق این نتایج. داشت قارچ فعالیت بازدارندگی

 تواند می اسانس نوع و اسانس غلظت افزایش که می دهد

 .باشد داشته قارچ روی بر متفاوتی تاثیر

 

 شناسایی ترکیبات موجود در اسانس

 دستگاه به آمده دست به اسانس تزریق از بعد     

طیف سنجی جرمی، با توجه به  -گازی کروماتوگرافی 

 ، شاخص بازدارینرمال الگوی خروج آلکان های

(Retention Index) نهایت در و محاسبه ترکیبات برای 

تشکیل  مرجع، ترکیبات عمدههای  شاخص با آنها مقایسه

 GC-MSنتایج حاصل از  دهنده اسانس، شناسایی شدند.

درصد( بیشترین  21/67) Caren-10-al-3نشان داد  که 

درصد میزان اسانس زیره می باشد. همچنین بیشترین 

درصد1R-à-Pinene (26/21  )درصد اسانس رزماری 

در اسانس ترکیبی زیره و رزماری، بیشترین   می باشد.

-درصد( نشان می 26) Caren-10-al-3میزان اسانس را 

 دهد.

( گزارش کردند که اصلی 2172مختاری و همکاران )      

ترین ترکیب ماده موثره زیره سبز آلدئید کومینیک می 

باشد که نوعی ماده محلول در آب می باشد که در نهایت 

گزارش کردند که اسانس زیره سبز اثر مهار کنندگی بر 

تایج اما ن ورتیسیلیوئیدس می باشد.رشد قارچ فوزاریوم 

این تحقیق در خصوص بیشترین اثر اسانس روی قارچ، 

 قارچاسانس زیره دارای حداکثر بازدارندگی 

 B. sorokiniana .شد 

 سینئول -2،2اسانس رزماری  ترکیبهای ترینمهم از     

 این که دادند نشان( 6551) است. آسانوا و همکاران

 و دارد باالیی بسیار سیتوتوکسیسیتی ترکیب فعالیت

 در را اصلی نقش این ترکیب است ممکن

. در باشد عهده داشته بر اسانس این سیتوتوکسیسیتی

رزماری  -این مطالعه تاثیر اسانس رزماری، زیره و زیره

؛ از این رو نشان داده شد B. sorokinianaروی قارچ 

 اسانس زیره و نیز ترکیب اسانس زیره و رزماری

تهیه ترکیب  )بیشترین تأثیر( می تواند یک منبع اولیه برای

 رشد از بازداری برای طبیعی ضد میکروبی های

 B. sorokiniana  .در گندم به کار رود 

( گزارش کردند که 6521امین افشار و همکاران )     

 1/26بیشترین میزان درصد اسانس رزماری آلفا پینن با 

درصد می باشد که مطالعه حاضر نیز در تأیید این تحقیق 

 26/21بیشترین میزان ماده موثره رزماری را آلفا پینن با 

 توسط دیگر پژوهشی از حاصل نتایجدرصد می باشد. 
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کرمان  شهر در که داشت ( بیان6557) افضلی و مقتدر

طیف  -اتوگرافی گازیمکروترکیب را از دستگاه  12

بیشترین درصد ترکیبات ه سنجی جرمی دریافت کردند ک

درصد(  22/22درصد(، کامفور ) 06/20) پینن -آنها آلفا

درصد( می باشد که در تحقیق حاضر  25/22و وربنون )

 -کرواتوگرافی گازیترکیب با  استفاده از دستگاه  12

دریافت شد که از میان آنها آلفا پینن  طیف سنجی جرمی

درصد( بیشترین  71/21درصد( و اوکالیپتول ) 26/21)

 درصد میزان اسانس را تشکیل داده است.

با توجه به این که تولید متابولیت های ثانویه به شدت     

تحت تأثیر شرایط محیطی می باشد میزان ترکیبات 

های گوناگون متفاوت می باشد. گیاهی در محیطاسانس 

( بیشترین درصد میزان اسانس زیره را 6520اسماعیلی )

درصد( گزارش کرد. این در حالی است که  15آلفا پینن )

در مطالعه حاضر بیشترین میزان درصد تشکیل دهنده 

درصد( تشکیل داده  21/67) Caren-10-al-3اسانس را 

، احمدی میایی زیره سبزدر گزارش بررسی شی .است

طیف  -اتوگرافی گازیمکرو روش با استفاده از( 2777)

اسانس زیره سبز را مورد بررسی قرار  سنجی جرمی

 72ترکیب شناسایی شد ) 21داد، که در مطالعه وی 

درصد( که در میان ترکیبات شناسایی شده کومین آلدهید 

درصد( بیشترین میزان درصد اسانس را تشکیل  6/60)

بیشترین  Caren-10-al-3اد که در مطالعه حاضر  د

  دهد.درصد ترکیب اسانس را تشکیل می
 

 

 نتیجه گیری کلی    

که اسانس داد  نشان مجموع در تحقیق این نتایج    

-ان مورد آزمایش دارای مواد ارزشمند دارویی میگیاه

پینن، کارن، وربنون و  –ترین آنها آلفا باشند که مهم

می باشد که در صنایع غذایی و دارویی  اوکالیپتول

شود. از سوی دیگر در ترکیب دو گیاه با استفاده می

یکدیگر خاصیت ضد قارچی بیشترین اثرات معنی داری 

را روی پارامترهای مختلف در خنثی سازی و 

داشت. بنابراین می  B. sorokinianaبازدارندگی قارچ 

 ه یعنی زیره وتوان اسانس زیره و نیز ترکیب این دو گیا

رزماری با همدیگر در تهیه سموم برای از بین بردن 

استفاده  B. sorokinianaبیماری لکه سوختگی با عامل 

کرد. همچنین با توجه به همبستگی بین عوامل مختلف این 

اثر از جمله در این زمینه تحقیق، تحقیقات جامع تری 

های مورد مطالعه در این تحقیق بر سایر گیاهان اسانس

مثل گیاه جو  B. sorokinianaزراعی آلوده به قارچ 

 شود.پیشنهاد می

 

 قدردانی و تشکر

 و دانشگاه مصوب تحقیقاتی طرح از مقاله این نتایج   

شماره  به جمهوری )قرارداد ریاست نخبگان ملی بنیاد

است.  شده ( مستخرج52/25/2170مورخ  21761/20

 به جمهوری ریاست ملی نخبگان بنیاد از وسیله بدین

 این انجام الزم برای امکانات نمودن فراهم خاطر

 . گرددمی قدردانی و تشکر پژوهش،
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