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کارآیی فرموالسیون  ECعصـاره اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیبزمینی
ناشی از قارچ  Alternaria alternataدر شرایط گلخانه
Efficacy of EC Formulation of Eucalyptus Extract in Controlling Alternaria Leaf Spot of Potato
(Alternaria alternata) Under Greenhouse Condition
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چکیده
عصـاره برگ گياه اوكاليپتوس ( )Eucalyptus camaldulensisدارای ماده موثره اوكاليپتول است كه خاصيت
ضدعفوني كننده و قارچكشي دارد .تجزیه سریع آن در طبيعت و سميت ناچيز آن برای پستـانداران باعث گردیده تا
استفـاده از آن به عنوان آفتكشي كم خطر مورد توجه قرار گيرد .تأثير قارچكشي عصاره اوكاليپتوس در جلوگيری از
رشد و جوانهزني قارچ  ،Alternaria alternataعامل بيماری لکه موجي سيبزميني در شرایط آزمایشگاهي به اثبات
رسيده است .در این تحقيق كارایي نسبتهای  10 ،5و  15درصدی فرموالسيون  ECاوكاليپتوس در كنترل بيماری
لکه موجي سيبزميني در شرایط گلخانه در قالب طرح كامال تصادفي با پنج تيمار و چهار تکرار در سال  1390مورد
بررسي قرار گرفت .از قارچكش مانکوزب برای مقایسه بهتر به عنوان شاهد مثبت استفاده شد .نتایج نشان داد كه
تيمارهای  10 ،5و  15درصدی این فرموالسيون به ترتيب با  16/28 ،24/ 80و  % 9/29وقوع بيماری با شاهد
( )%34/77در سطح احتمال یک درصد دارای اختالف معنيدار بودند و تيمار  %15فرموالسيون اوكاليپتوس با
مانکوزب  % 0/2در یک گروه آماری قرارگرفت .با افزایش ميزان غلظت فرموالسيون اوكاليپتوس بر ميزان گياهسوزی
آن افزوده شد .در تيمارهای  10 ،5و  15درصدی فرموالسيون مورد استفاده بهترتيب  10/65 ،4/02و  %21/34گياه
سوزی مشاهده شد .مطالعات تکميلي در مورد ایجاد تغييرات در تهيه این فرموالسيون برای بر طرف نمودن نقيصـه
گيـاهسوزی آن مورد نيـاز است كه در آن صورت ميتوان از آن به عنـوان قارچكشي بيخطر و جایگزیني مناسب
برای قارچكشهای شيميایي در كنترل بيماری لکـه موجي سيبزميني استفاده نمود.
واژههای کلیدی :بيوفرموالسيون ،اوكاليپتوس ،كنترل بيولوژیک ،Alternaria alternata ،سيبزميني

 -1مربي پژوهش بخش تحقيقات گياهپزشکي ،مركز تحقيقات كشاورزی شاهرود
 -2استادیار پژوهش ،بخش تحقيقات آفتكشها ،موسسه تحقيقات گياهپزشکي كشور ،تهران
نویسنده مسئول مکاتباتmasoudzaker35@gmail.com :
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مقدمه
سيبزميني یکـي از محصـوالت مهم كشـاورزی در بسيـاری از كشـورها از جملـه كشور ما ميباشد .سطـح زیر
كشت این محصـول در استـان سمنان بالـغ بر  6000هکتار ميباشد (احمـدی و همـکاران .)1394 ،بيمـاری لکـه
موجـي ،لکـه آلتـرناریایي یا لکـه قهـوهای سيبزميني كه توسط گـونـههای )Alternaria solani (Ellis and Martin
 Jones and Groutو A. alternata (Fe.) Keissl.ایجاد ميگردد جزء بيماریهای خسارتزای سيبزميني است كه
با حملـه به قسمتهای هوایي باعث ایجـاد صدمه به این اندام و نهایتا كاهش محصول ميگـردد ( (Stevenson et
 .al., 2001این بيماری جزء آن دسته از بيماریهای گياهي است كـه با توليـد انـواع توكسيـنها باعث خشکيـدگي
بوتـههای سيـبزمينـي ميگـردد .گـونـه  A. solaniممکـن است توليـد نوعي توكسين بهنام آلترناریک اسيـد
نمـاید ولي بعضي استرینهای گونه  A. alternataممکن است توليد توكسين اختصاصي با نام  AL-toxinنمایند
( .)Gilchrist and Grogan, 1975گونه  A. alternataكه در منابع بيشتر با نام عامل بيماری لکه آلتـرناریایي یا لکـه
قهوهای سيبزميني شناخته ميشود اگرچه به عنوان یک عامل بيماریزای ضعيف تلقي ميگردد و گياهان ضعيفتر
را مورد حمله قرار ميدهد ولي گاهي قادر است گياهان سالم را نيز مورد هجوم قرار دهد (.)Rotem, 1994
بيماری لکه موجي سيبزميني همه ساله در مزارع استان سمنان دیده شده و تحقيقات نشان داده است كه گونه
 A. alternataعامل اصلي آن در این استان ميباشد (امتي و كریمي روزبهاني .)1381 ،از آنجاكه محصول اصلي
سيبزميني ،غدههای زیرزميني ميباشند ،غالبا كشاورزان مگر در حالت اپيدميکي شدید ،اهميت چنداني به مبارزه
با آن نميدهند در حالي كه درصـد پایين آلـودگي اندام های هوایي نيز موجب كاهش ميـزان محصـول ميشـود
(.)Droby and Prosky, 1984
تركيبـات موجـود در بسيـاری از گيـاهان از جملـه اوكاليپتوس دارای اثرات آفتكشـي ميباشند .استفاده از
عصاره این گياهان كه از آنها ميتوان در كنترل آفات و بيماریهای گياهي سود جست به سادگي قابل تهيه و كامال
بي خطر بوده ،در آلودگي محيط زیست نقشي نداشته و از نظر تعادل اكولوژیکي هيچگونه اختاللي ایجاد نميكنند
(.)Joseph et al., 2008
عصـاره بسـياری از گياهـان حـاوی مـوادی از قبيـل آلکالو يــدهـا ،تنـينهـا ،كو ينـونهـا ،تركيبـات فنوليــک و
فيتوآلکسينها ميباشند كـه خاصـيت قـارچكشـي آنهـا بـه اثبـات رسـيده اسـت (.)Fawcett and Spencer, 1966
تحقيقـات فـراوان نشـان داده كه برخـي از عصـارههای گيـاهـي و روغـنهای فـرار دارای خـاصيــت قــارچكشــي
بـوده و ميتـوان از آنها به عنـوان جـایـگـزینهای بيخطـر بـا قـارچكشهای شيميـایي در مدیریت بيمـاریهـای
گيـاهي استفـاده نمـود .ژوزف و همکـاران ( )Joseph et al., 2008طي تحقيقي تـأثير نسـبتهـای  15 ،10 ،5و 20
درصدی عصـاره گياهـان چـریــش ( ،)Azardiachta indicaآرتـمـيـزیــا ( ،)Artemessia annuaاوكـالـيـپـتــوس
( ،)Eucalyptus globulusتولسـي ( )Ocimum sanctumو ریونـد چيني ( )Rheum emodiرا در شرایط آزمایشـگاهي
در كنترل قارچ  Fusarium solani f. sp. melongenaeعامل بيماری پژمردگي فوزاریومي بادمجان مورد بررسي قـرار
دادند .نتایج آنها نشان داد كه عصاره 20درصدی گياه چریش بيشترین تأثير را در كنترل قارچ عامل این بيمــاری
دارد .در این تحقيـق عصـارههای ریوند چيني ،اوكاليپتوس ،آرتميزیـا و تولسـي در رتبـههـای بعـدی قـرار گرفتنـد.
ویلسون و همکاران ( )Wilson et al., 1997نشان دادند كه روغنهای فـرار گياه علف ليمو ()Cymbopogon martini
و چند گياه دیگر دارای خواص قارچكشي قوی عليه قارچ  Heminthosporium oryzaeمـيباشـند .طـي تحقيقـي بـا
استفاده از عصاره برگ ،ساقه ،تنه و ميوه اوكاليپتوس عليه قارچهای خاكزاد فوزاریوم ،ریزوكتونيا و ماكروفوميا عوامـل
پوسيـدگي ریشـه نخـود فرنگي ( )Pisum sativumو ماش ( )Vigna radiataنشان داده شد كـه غلظـت  5درصـدی
این عصـاره تأثيـر منـاسبي در كاهش بيمـاریهای حاصـل از این سه گونه قـارچ داشـتهانـد (.)Dawar et al., 2007
در تحقيقـي دیگـر نشان داده شد كه عصـاره متـانولي ســه گونـه اوكاليپتــوس دارای فعـاليــت آنتتـي ميکــروبي
عليـه بيست گونـه قارچ و شبـه قـارچ و شش گـونـه باكتـری بيمـاریزای گيـاهي مـورد آزمـایش بودنــد .در ایـن
رابطه گونـههای شبـه قـارچ  Pythiumبــه عـصــاره استـخــراج شــده از بـرگ اوكـاليپتــوس حســاستـر بــود،
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بهخصــوص  P. vanterpooliكه به طـور كامل به وسيلـه این عصـاره كنتـرل شـد ( .(Hur et al., 2000ابوالسعود و
همکاران ( )Abo-El-Soud et al., 2005در مصر طي تحقيقـات مفصـلي پـز از تهيـه فرموالسـيون از اسـانزهـای
روغنــي گيــاهان رازیانــه ( ،)Foeniculum vulgareنعنـاع فلفلـي ( ،)Mentha piperitaاوكـاليپتوس ،زیـره سـياه
( ،)Carum carviشـمعداني عطـری ( )Pelargonium graveolensو سنبــل هنــدی ()Nardostachys jatamansi
تأثيـر آنهـا را در رشــد تـعــدادی از قــارچهـای بيــمــاریزای گـيـاهــي از جـمـلــه ،Fusarium oxysporum
 P. digitatum ،Penicilium italicum ،Alternaria alternataو  Botrytis cinereaمورد بررسي قرار دادنـد .بررسـي
آنها نشان داد كه فرموالسيون تعدادی از گياهان از جمله اوكاليپتـوس تأثير بهسـزایي در جلـوگيری از رشـد پرگنه
این قارچها دارد .عبدالر وف ( )Abdel-Raouf, 2001طـي تحقيقــي عصــاره  20گيــاه را جهـت كنتــرل دو قـارچ
 Alternaria solaniو  Saprolegnia parasiticaمورد آزمایش قرار داد و گزارش نمود كه در ایـن تحقيــق عصــاره
ميخک ( )Eugenia aromaticبهطـور كامـل از جــوانهزنـي اسپــور قــارچ  A. solaniجلـوگيری نمـوده و بـهطـور
محسوسي باعث كاهش وزن خشک ميسليوم در هر دو قارچ گردیده است .در این بررسي عصاره غدههای سير ،پيـاز،
عصاره برگ اوكاليپتوس و عصاره ميوه فلفل نيز تا حدود زیادی در كنترل هر دو قارچ موثر بودند .اسـتفاده از عصـاره
پــنج گيــاه اوكــاليپتوس ،نعنــاع فلفلــي ،داتــورا ( ،)Datura stramoniumتلخــه ( )Acroptilon repensو الوانــد یــا
استوخودوس ( )Lavandula angustifoliaدر جلوگيری از رشد ميسليومي و همچنين جوانهزني اسپور عامل بيماری
لکه موجي سيبزميني ( )A. alternataنشان داد كه عصارههای متانولي خالص در مقایسه بـا عصـارههـای اسـتخراج
شده با متانول +آب ( )1:1از كارآیي بسيار باالتری برخـوردارند .بر اسـاس نتــایج بـهدسـت آمـده در ایـن تحقيــق،
عصارههای متانولي اوكاليپتوس ،نعناع فلفلي ،الواند و قارچكش مانکوزب ( )%0/2تأثير بسـيار خـوبي در جلـوگيری از
رشد كلني و جوانهزني اسپور قارچ مذكور در مقایسه با شاهد در سطح آماری  %1از خود نشان دادهانـد ( Zaker and
.)Mosalanejad, 2010
در تـحـقـي ــق حاضـــر غـلـظـــتهــای  10 ،5و  15درصــدی فـرمـوالسي ــون  ECع ــصاره اوكـاليـپـت ــوس
( )Eucalyptus camaldulensisجهـت كنتـرل بيمــاری لکــه موجــي سـيبزمينــي بـا عامــل  A. alternataدر
مقایسه با قارچكش مانکوزب  2در هزار مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها
تهیه فرموالسیون از عصاره اوکالیپتوس
جهت استخراج ماده موثره اوكاليپتول از اوكاليپتوس ،به ازای هر  100گرم از پودر برگ اوكاليپتوس مقـدار 700
ميليليتر حالل استن استفاده گردید .پودر اوكاليپتوس و حالل در دستگاه استخراج سوكسوله برای مدت  12ساعت
قرار داده شدند تا ماده موثره آن بخوبي استخراج گردد .پز از اتمام استخراج ،بـالن حـاوی محلـول عصـاره وحـالل
مذكور به دستگاه روتاری فلش وصل گردید تا حالل به طور كامل از عصاره جدا گـردد .عصـاره غلـيش شـده روغنـي
در 500ميليليتر حالل اتيل استات حل و به دكانتور یک ليتری انتقال داده شد .سـپز  100ميلـيليتـر آب بـه آن
اضافه و بمدت  3دقيقه دو فاز آلي و آبي خوب بههم زده شد .پز از ساكن ماندن دكانتور بـه مـدت كـافي دو فـاز از
یکدیگر جدا گردیدند .محلول آبي از دكانتور جدا گردیده و مجدد به آن  100ميلـيليتـر آب اضـافه گردیـد و طبـق
همين روش فاز آلي با آب شستشو گردید تا در نهایت فاز آبي از فاز آلي جدا شد .فاز آلي داخـل رـرف ارلـن حـاوی
پودر سولفات سدیم بهمدت یک شبانه روز در دمای محيط آزمایشگاه قرار گرفت .محلـول بـهدسـت آمـده بـهوسـيله
ستون كروماتوگرافي به صورت شستشوی سریع در ستون حاوی كربن فعال شستشـو گردیـد .پـز از خـالص كـردن
نمونه ،حالل آن بهوسيله كربن فعال خشک گردید و عصاره حاصله بوسيله دو سيسـتم حـالل قطبـي و غيـر قطبـي
شامل كلروفرم و هگزان شستشو داده شد .دو نمونه  Aو  Bكه نمونه اولي حاصل از شسـتن بـا حـالل غيـر قطبـي و
نمونه دومي با حالل قطبي بود بهدست آمد .جهت تهيه فرموالسـيون مناسـب ،از امولسـيفایر  Tween-85همـراه بـا
عصاره غليش شده اوكاليپتوس و روغن مایع طبيعي و حالل زایلن استفاده گردید .روغن ،حالل و عصاره داخل رـرف
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آزمایشگاهي ریخته و به آن امولسيفایر و آب اضافه شد .محلـول همـوژنيزه گردیـده و در یخچـال تـا زمـان مصـرف
نگهداری شد .امولسيون آماده شده جهت آزمایشات تهنشيني ،شفافيت ،لختهای شدن و تيرگي رنـ مـورد بررسـي
قرار گرفت (.)Erickson, 2007
تاثیر فرموالسیون عصاره اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیبزمینی در شرایط گلخانه
تهیه جدایه بیماریزای عامل بیماری
یک جدایه بيماریزای  ،A. alternataاز كلکسيون بخش تحقيقـات گيـاهپزشـکي مركـز تحقيقـات كشـاورزی و
آموزش كشاورزی و منابع طبيعي سمنان (شاهرود) كه بر اساس كليد شناسایي معتبر ( )Simmons, 2007تشـخيص
داده شده بود ،تهيه گردید .جدایه مورد نظر پز از كشت روی  PDAبرای استفاده در آزمایش در دمای پـنج درجـه
سانتيگراد نگهداری شد.
تاثیر تیمارها در کنترل بیماری در شرایط گلخانه
نخست غدههای حدودا  50گرمي رقم اگریا ضدعفوني شده با هيپوكلریت سدیم  %10در شرایط گلخانه با دمای
 20تا  30درجه سانتيگراد در گلدانهای پالستيکي با ابعاد  25×25سانتيمتر حاوی ماسه و پيت ماس استریل به
نسبت  1:1كشت گردیدند .برای هر تيمار  4گلدان و در هر گلدان  3غده كشت شد .پز از شروع مرحله گلدهي ،با
استفاده از محلول سوسپانسيون قارچ با غلظتي معادل  2 ×105اسپور در ميليليتر ،بهصورت مصنوعي بيماری بر
روی بوتههای سيبزميني ایجاد شد .جهت ایجاد آلودگي بهتر قبل از اسپورپاشي از پودر كاربوراندم استفاده گردید.
سپز بوتههای سيبزميني مایهزني شده به مدت  24ساعت در شرایط رطوبتي در زیر كيسههای شفاف پالستيکي
قرار گرفتند .پز از برداشتن كيسههای پالستيکي نخستين محلول پاشيها با فرموالسيون عصاره اوكاليپتوس با سه
غلظت ( 10 ،5و 15درصد) و مانکوزب  2در هزار با استفاده از اسپری دستي انجام شد و با فاصله  10روز دومين و
سومين محلول پاشيها نيز صورت گرفت .برای محلولپاشي شاهد تنها از آب سترون استفاده شد .دو هفته بعد از
آخرین محلولپاشي به طور تصادفي تعداد 100برگ از هر تيمار ( 25برگ از هر تکرار) جمعآوری و مورد بررسي
قرار گرفت.
تعیین درصد وقوع بیماری:
برای تعييـن درصد وقـوع بيماری در تکرارهای هر تيمار از فرمول زیر استفاده شد (.)James, 1971

n
PDI = d × 100
N

 :PDIدرصد وقوع بيماری
 :ndتعداد برگهای دارای عالیم بيماری
 :Nتعداد كل برگهای شمارش شده
این تحقيق در قالب طرح آماری كامال تصادفي با  5تيمار و  4تکرار انجام شد .تجزیه و تحليل دادهها با نرم افزار
Mstat-Cو مقایسه ميانگينها به روش دانکن صورت پذیرفت.
نتایج
تهیه فرموالسیون  ECعصاره اوکالیپتوس
فرموالسيون مورد نظر براساس روشهای استاندارد و با استفاده از امولسيفایر  ،)%48( Tween-85روغـن طبيعـي
( )%49و هر كدام از عصارههای خالص  Aو  )%3( Bبه صورت مجزا تهيه گردیده و پز از انجام آزمایشات مربوط بـه
پایداری ،تهنشيني ،شفافيت ،لختهای شدن و تيرگي رن  ،برای آزمایش در كنترل بيماری لکهموجي سيبزمينـي در
شرایط گلخانه در یخچال نگهداری شد.
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کارآیی فرموالسیون تهیه شده در کنترل بیماری لکه موجی
در این بررسي از محلول  2در هزار مانکوزب (شاهد مثبت) صرفا بهعنوان یک قارچكش شيميایي موثر عليه این
بيماری و برای مقایسه بهتر استفاده گردید .بر اساس نتایج بهدست آمده اگرچه قارچكش مانکوزب در مقایسه با
غلظتهای  10 ،15و  5درصدی فرموالسيون  ECاوكاليپتوس دارای تأثير بهتری در كنترل بيماری بود ،ولي تمام
تيمارهای فرموالسيون اوكاليپتوس در كاهش وقوع بيماری در مقایسه با شاهد در سطح آماری  %1دارای اختالف
معنيدار بودند (جدول  ،)1خصوصا تيمار 15درصدی فرموالسيون اوكاليپتوس كه با مانکوزب  0/2درصد در یک
گروه آماری قرار گرفت.
جـدول  -1تجـزیه واریانز تاثيـر تيمارهای مختلف بر بيماری لکـه موجـي سيبزمينـي و درصـد گياهسوزی آنها در شرایط
گلخانه
Table 2. Analysis of variance of effect of different treatments on Alternaria leaf spot of potato and their
phytotoxicity percentage under green house condition
مجموع مربعات
MS
درصد گیاه سوزی
درصد وقوع بیماری
)Phytotoxicity (%
)Disease incidence (%
325.724
535.525
0.546
5.568
326.270
542.525
10.26%
12.87%
**= معنيدار در سطح %1

منابع تغییرات
Source of variation

درجه آزادی
df.
4
15
19
-

تیمار
خطا
مجموع
ضریب تغییرات

Treatment
Error
Total
CV
**

Significant at 1% level of significance

در این مطالعه ميزان وقوع بيماری در بوتههای سيبزميني محلولپاشي شده با تيمارهای مانکوزب ،فرموالسيون
اوكاليپتوس  10 ،15و  5درصدی و همچنين شاهد بهترتيب برابـر بـا  24/80 ،16/28 ،9/29 ،6/52و  34/77درصـد
تعيين گردید .با افزایش ميزان غلظت فرموالسيون اوكاليپتوس ،بر ميزان گياهسوزی این فرموالسيونها افـزوده شـد.
شدت گياهسوزی در بوتههای سيبزميني تيمارهـای  10 ،5و  15درصــد فرموالسيــون بـهترتيـب برابـر بـا ،4/02
 10/65و  24/34درصد بود (جدول .)2
جدول  -2تاثير تيمارهای مختلف بر بيماری لکه موجي سيبزميني و درصد گياهسوزی آنها در شرایط گلخانه
Table 3. Effect of different treatments on Alternaria leaf spot of potato and their phytotoxicity
percentage under green house condition
Treatment

درصد وقوع بيماری

درصد گياه سوزی

تيمار

Percent of disease
incidence
6.52 d

Percent of
phytotoxicity
0.00 d

مانکوزب %0/2

Mancozeb 0.2%

9.29 cd

21.34 a

فرموالسيون اوكاليپتوس %15

Eucalypyus formulation 15%

16.28 c

10.65 b

فرموالسيون اوكاليپتوس %10

Eucalypyus formulation 10%

24.80 b

4.00 c

فرموالسيون اوكاليپتوس%5

34.77 a

0.00 d

شاهد (آب پاشي)

Eucalypyus formulation 5%
)Control (water spray

بر اسـاس آزمون چنـد دامنهای دانکن ) (p= 0.01ميـانگينهای دارای حروف مشابه در هر ستون ،تفـاوت معنيداری با هم ندارند.
Means followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan's multiple
range test (p= 0.01).
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بحث
تركيبات موجـود در گيـاهان بهوسيلـه روشهای مختلف عصـارهگيـری از گيــاه جــدا مـيشـوند یکـي از ایـن
روشها ،تقطيـر ميباشـد كه یکـي از روشهای منـاسب در جــداسـازی مـواد فــرار گيــاهي اسـت .در ایـن روش
تركيبـات جـدا شده بهصورت روغن غيـر قابل حـل در آب درآمـده و ایـن روغـن بـهوسيلــه دكـانتور جـدا ميشـود
) .(Thejavathi et al., 1995از دیگر روشهای معمول استخراج تركيبات از گياهان ،استفاده از حاللهای آلي اسـت.
در این روش به طور معمول مواد گياهي در یک حالل آلي برای مدت معـين تحـت شـرایط مناسـب بـرای تركيبـات
موجود در گياه قرار داده ميشون د .سپز تركيبات موجود در عصاره بوسيله تبخير كردن حالل در روتاری جدا شـده
و باقيمانده بهصورت روغن قابل حل در آب بهدست مـيآیـد ) .(Yamazaki et al., 1986الکــلهـا ماننــد متــانول،
اتانول ،هيدروكربنها ،خصـوصا هگـزان ،كتونها (استن) و یا هيدروكربنهای هالوژنه و اتر در این مرحلـه بکـار بـرده
ميشوند .استفاده از دمای مناسب در جداسازی تركيبات با حاللها در هر دو روش تقطير و عصـارهگيـری بـا حـالل
بسيار مهم است .بسياری از تركيبات فعال موجود در تركيبات گياهي در اثر حـرارت باال ممکن است از بين رفتــه و
یا غيرفعـال شـونـد .برای مثـال تركيـبـات  polygodialدر اثر حـرارت به ایزومـر غيــر فعــال تبـدیــل مـيشــود
) .(Joseph et al., 2008همچنين این تركيب ميتوانـد در دمای باال با سـایر تركيبات واكنش نشـان دهـد .بنابر ایـن
استفـاده از حاللهایي كه دارای نقطه جوش پا ين هسـتند ماننـد هيـدروكربنهـای فلو ـور ،متـانول و اتـانول بـرای
استخراج تركيبات گياهي در حداقل دمای ممکن مناسب ميباشند ( .)Erickson, 2007برای ایجـاد پایـداری و تهيـه
فرموالسيون مناسب ،موادی از قبيـل روغـنهای طبيعـي و مواد همـراه  Tween-85و  Span-85به عصـارهها اضــافه
ميگردد ( .)Scialdone, 2006تحقيقات نشان داده است كه برای تهيه فرموالسيون  ECاز عصـاره گياهـان ،خاصـيت
امولسيون كنندگي  Tween-85بهتر از  span-85ميباشد (حيدری عليزاده و همکاران.)1387 ،
نتایج این تحقيق نشان داد كه ميزان  15درصدی فرموالسيون  ECعصـاره اوكـاليپتوس در شـرایط گلخــانه بـا
قارچكـش مانکـوزب ( )%0/2از نظـر ميزان كنتـرل بيماری لکه موجي سيبزميني برابری نمـوده و بـا آن اختــالف
معنيداری نداشت .در تحقيقات دیگر نيز آنها نشان داده شده است كه عصاره و یا فرموالسـيون اوكـاليپتوس دارای
خاصيت قارچكشي عليه بسياری از عوامل بيمارگر قارچي ميباشند .بـرای مثـال ابـوالسـعود و همکـاران ( )2005در
مصر ،پز از تهيه فرموالسيون اسـانزهـای روغنـي شـش گيـاه از جملـه اوكـاليپتوس نتيجـهگيـری نمــودند كـه
فرموالسيـون اوكاليپتـوس یکـي از قارچكـشهای موثـری بود كـه تـوانسـت رشـد كلنـي قــارچهـای بيمــاریزای
متعـددی از جملــه  A. alternataرا متــوقف نمـایــد ( .)Abo-El-Seoud et al., 2005همچنـين هـور و همکـاران
( )2000نشان دادند كه عصاره متانولي سه گونه اوكاليپتوس بـهترتيـب روی بيسـت و شـش گونـه قـارچ و بـاكتری
بيمارگر مورد آزمایش فعاليت ضد ميکروبي دارد .تحقيقات ذاكر و مصلــينـژاد ( )2010نشـان داد كـه عصـاره متـانولي
اوكاليپتوس از بين عصارههای پنج گياه مختلف دارای توانایي قابل قبـولي در جلـوگيری از رشـد پرگنـه و همچنـين
جوانهزني اسپور گونه غالب عامل بيماری لکه آلترناریایي سيبزميني ( )A. alternataدر اسـتان سـمنان بـوده اسـت
(.)Zaker and Mosalanejad, 2010
تحقيقات نشان داده است كه عصارههای استخراج شده با حاللهای شـيميایي خـالص از قبيـل اتـانول ،متـانول،
هگزان و استن در مقایسه با آب و حاللهای رقيق شده اثر قارچكشي بيشتری از خود نشان ميدهند بههمين دليـل
برای تهيه فرموالسيون  ECاوكاليپتوس در تحقيق حاضر از استن خالص اسـتفاده شـد .در ایـن رابطـه شـيرزادیان و
همکاران ( )1388عصاره  23گياه را با استفاده از حاللهایي مانند اتـانول ،متـانول ،اسـتون و آب اسـتخراج نمـوده و
تأثير آنها را روی تعدادی از عوامل بيماریزای قارچي از جمله  A. alternataبررسي كردند و به این نتيجه رسـيدند
كه عصارههای اتانولي شش گونه خزه و دو گونه جگرواش در مقایسه با عصـارههای آبـي آنهـا از تأثيــر قـارچكشـي
بسيار باالتری عليه این قارچ برخوردار بودند .همچنين هسنيـن و همکاران ( )2008كه اثر قارچكشـي عصــارههـای
چـریش و گيـالس چينـي ( )China cherryاستخراج شده با حاللهای اتانول ،اتيل استات و آب را مورد بررسي قرار
دادند به این نتيجه رسيدند كه اثر قارچكشي محلول 20درصدی عصاره اتانولي و اتيل استـات چریش بهتر از نسـبت
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مشابـه آبي این عصاره در كنتـرل قارچهـای  F. oxysporumو  A. solaniبـوده اسـت ) .(Hassanein et al., 2008در
بررسي ذاكر و مصلينژاد ( )2010نيز خاصيت قارچكشي عصارههای متانولي بيشتر از عصارههایي بـود كـه بـا رقيـق
نمودن نسبت  1:1حالل و آب استخراج شده بودند .بنابراین با مقایسه تحقيقات حاصل از این بررسي با نتـایج دیگـر
محققان ميتوان بيان نمود كه فرموالسيون  ECعصاره متانولي اوكاليپتوس ميتوانـد خاصـيت قـارچكشـي مناسـبي
داشته باشد .هدف از انجام این تحقيق شناسایي قارچكشي كم خطر در مقایسه با قارچكـشهـای شـيميایي معمـول
برای كنترل بيماری لکه موجي سيبزميني بوده است.
در این مطالعـه مشخـص گـردید كه فرموالسيـون  ECعصاره اوكاليپتوس دارای خاصيت قارچكشي عليـه قـارچ
 A. alternataدر شـرایط گلخانه ميباشد ،ولي با توجه به اینکه با افزایش نسبت فرموالسيون اوكاليپتوس بـر شـدت
گياهسوزی آن افزوده گردید ،بهنظر ميرسد كه بتوان با برطرف نمودن این نقيصه از آن به عنوان قارچكشي كم خطر
و جایگزین با قارچكشهای شيميایي برای كنترل بيماری لکه موجي سيبزميني استفاده نمود.
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