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اثر بازدارندگی اسانسهای آویشن و زنیان روی رشد قارچ  Rhizoctonia solaniعامل
شانکر ساقه سیبزمینی درشرایط آزمایشگاه و گلخانه
The inhibitory effect of Thymus vulgaris and Carum copticum essential oil on the
growth of Rhizoctonia solani, the causal agent of potato stem canker under
laboratory and greenhouse conditions
نازنین علیبیک طهرانی ،1داریوش شهریاری *2و مژده ملکی
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چکیده
سيبزميني یكي از محصوالت مهم غذایي و اقتصادي در جهان است ،ولي قارچ  Rhizoctonia solaniعامل بيمااري
شانكر ساقه هر ساله خسارت زیادي به کيفيت و کميت محصول وارد ميکند .در این مطالعه ،اثر اسانس گياه آویشان و
زنيان در آزمایشگاه روي سرعت رشد پرگنه قارچ و بازدارندگي رشد در غلظتهاي  400 ،300 ،200 ،100و ppm 500
در محيط کشت  PDAبررسي گردید .در آزمایشات گلخانهاي ،اسانسهاي آویشن و زنيان باا دو غلظات  0/5و 0/75در
هزار ،ترکيب آویشن  + 0/25زنيان  0/25در هزار و قارچکش روال تي اس به غلظت  1/5در هزار در قالاب رارک کاام
تصادفي در چهار تكرار بررسي شدند .اسانسها و قارچكش به بستر غدههاي سيبزميناي در خااآ آلاوده باه قاارچ در
گلدانها افزوده شدند .آماربرداري از شدت بيماري مطابق الگوي  Dasشش هفته بعد از مایهزني انجام شد .نتاای نشاان
داد سرعت رشد در غلظت  500پيپيام اسانس آویشن ( ،)21/63زینان ( )17/7و آویشن تاو م باا زنياان ( )14ميلاي-
متر/روز بوده است .در مقایسه بازدارندگي از رشد ميسليومي ،اسانس آویشان ( 70/88درصاد) ،آویشان تاو م باا زنياان
( 67/85درصد) بيش از 50درصد بازدارندگي از رشد قارچ داشتند .نتای شادت شااخب بيمااري در گلخاناه مشاخب
کرد ،اسانس آویشن و زنيان به ترتيب با  28/1و  35/92درصد و قارچکش روال تي اس با  17/17درصد در کنترل قارچ
موفق بودند و همچنين ،ميانگين وزن تر و خشک قسمت هوایي در تيمار آویشن با افزایش نسبي همراه بوده است.
واژگان کلیدی :سيبزميني ،Rhizoctonia solani ،اسانس ،آویشن ،زنيان ،بازدارندگي

 1و  -3به ترتيب دانشجوي سابق کارشناسي ارشد و استادیار ،گروه بيماري شناسي گياهي ،دانشكده کشاورزي ،دانشگاه آزاد اس مي واحد
ورامين –پيشوا ،ورامين ،ایران.
 -2استادیار بخش تحقيقات گياهپزشكي ،مرکز تحقيقات وآموزش کشاورزي و منابع ربيعي استان تهران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و تروی
کشاورزي ،ورامين ،ایران.
نویسنده مسئول مکاتباتdshahriari37@gmail.com :
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مقدمه
سيبزميني ) (Solanum tuberosum L.یكي از مهمترین محصوالت زراعي در سراسر جهاان مايباشاد .بار اسااس
گزارش اخير فائو ( ،)FAO, 2009سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد ،سايبزميناي جاز مهامتارین محصاوالت
غذایي بوده که نقش مهمي در افزایش امنيت غذایي و کااهش فقار جهااني ایفاا ماينمایاد .رباق آماار وزارت جهااد
کشاورزي ،سطح برداشت سيبزميني از کل گروه سبزیجات کشور برابر با  31/8درصد و رتبه اول از ساطح برداشات را
به خود اختصاص داده ولي از نظر توليد با  30/7درصد کل توليدات سبزي و صيفي در مقام دوم قرار دارد و استانهااي
همدان ،اردبيل و اصفهان بيشترین سطح زیر کشت در کشور را دارند (بايناام  .)1393،ایان گيااه زراعاي باه رریقاه
غيرجنسي با کاشت قطعات غده یا غده کامل تكثير ميشود .این روش تكثير اغلاب باعاا انتقاال عوامال بيمااريزا ،از
سالي به سال دیگر و از یک نقطه به نقطه دیگر ميشود .بهرور کلي در تمام منارق دنياا ،خساارات وارده باه محصاول
سيبزميني بر اثر عوامل بيماريزا 7 ،تا  24درصد بوده اما مقدار این خسارت در منارقي که بيشاتر از ماواد شايميایي
( )Agrichemicalاستفاده ميکنند ،کمتر ميباشد (.)Oerke, 2006
یكي از بيماريهاي مهم خاکزاد در مزارع کشت سيبزميني در ایران ،بيمااري شاانكر سااقه اسات .عامال بيمااري
شوري سياه ) (black scurfو شانكر ساقه /استولون /ریشه سيبزميني ،قارچي خاکزاد بناام Rhizoctonia solani Kühn
(تلومورف )Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk :ميباشد ) .(Banville et al., 1996این قارچ فاقد اساپورهااي
غيرجنسي باوده و باه صاورت ميساليوم (ریساه) ،اساكلروت (سااختارهااي ساکاان هيفااي غيرجنسااي متاراکم) یاا
بازیدیوسپورها  basidiosporesرشد ميکند ) .(Ogoshi, 1987چرخه بيماري ریزوکتونيا سيبزميني شامل شانكرهااي
ریزوکتونيایي با زخمهایي بر روي اندامهاي زیرزميني گياه است که در هر مرحلهاي از رشد گياه ،بااتجمع اساكلروتهاا
(ساختارهاي قارچي غيرجنسي متراکم) بر روي سطح غدههاي دختري هماراه مايباشاد ایان اساكلروتهاا باه دليال
پراکنش باالي این محصول به صورت غدههاي بذري و رشد رویشي آن در تمام منارق تحت کشت سراسر دنيا مشاهده
ميشوند ) .(Banville et al., 1996در توليد انبوه سيبزميني ،کنترل ماده تلقيحي بذرزاد از رریاق ضادعفوني باذر باا
سموم دفع آفات امكان پذیر ميباشد .اسانسهاي گيااهي یكاي از بهتارین جاایگزینهااي ساموم شايميایي محساو
ميشوند ،این ترکيبات به دليل فرار بودن و ماندگاري بسيار کوتاه مدت در محيط ،به عناوان ماواد ربيعاي ساازگار باا
محيط زیست مطرک ميشوند (ابراهيمي .)1391 ،با توجه به نقش و اهميت اسانسهاي گياهي در کنترل بيمااريهااي
گياهي ،ارزیابي اثربخشي عصارههاي گياهي آویشن و زنيااان در برابار قااارچ  ،R. solaniعامال بيمااري شاانكر ساقااه
سيبزميني در شرایط آزمایشگاهي و گلخانهاي در دستور این تحقيق قرار گرفت.
مواد و روشها
تهیه مواد گیاهی و استخراج اسانس به روش تقطیر آب با کلونجر
ري سالهاي  1394و  1395گياه آویشن  Thymus vulgaris L.از منطقه خجير (ایساتگاه تحقيقاات کشااورزي و
منابع ربيعي استان تهران) ،گياه زنيان  Carum copticum Heirnمتعلق باه مناارق گرمساير از باازار تهياه گردیاد و
مطابق با کليدهاي موجود گياهشناسي (فلور ایران) اقدام به شناسایي و تعيين گونه گردید .سپس گياهان باا آ شار
شهري شسته شدند ،اندامهاي ميوه و ریشه از آنها جدا گردید و به تفكيک در شرایط آزمایشگاه خشاک شادند .ماواد
گياهي پس از خشک شدن ،آسيا شده و در داخل ظروف پ ستيكي نگهداري شدند.
براي استخراج اسانس گياهان از روش تقطير آ با دستگاه کلونجر مطابق روش فيضي و همكاران ( )1391استفاده
شد .در مرحله اول آزمایش ،پودر آویشن و زنيان بهرور مستقيم در بالن تقطير آ قرار گرفت .بعد از ایجاد بخار ،بخار
آ حاوي مولكولهاي اسانس از مسير لولاههاي سرد عباورداده شد تا تبدیل به مایاع شده و در قسمت گيرنده
جماعآوري گردد این مرحله تا هنگام ثابت شدن حجم اسانس حدودا سه تا پن ساعت بهرول انجاميد .در مرحله

98

گیاه¬پزشکی کاربردی ،جلد  ،6شماره  ،2سال 1396

دوم ،اسانسهاي حاصل با دقت در بشر ریخته و کمي سولفات سدیم ( )Na2So4جهت جذ رروبت اسانس اضافه
گردید و پس عبور از صافي با کمي هگزان شستشو داده شد و نهایتا اسانس حاصل درظرف تيره با درپوش در دماي
 3-4°Cجهت آزمایشات بعدي نگهداري گردید.
جداسازی ،خالصسازی و شناسایی عامل بیماری
در سال زراعي  95-94گياهان آلوده سيبزميناي از استااان تهااران (مازارع شهااریار وکارج) جماعآوري شااد و
نمونهبرداري از روقه و ریشه گياهچههاي آلوده با ع یم زردي و پژمردگي با زخمهاي بيضوي رنا قهاوهاي در ناحياه
روقه انجام گرفت .دقت گردید در نمونهها زخمها معموال فرو رفته با اندازههااي مختلا باشاند و همچناين روي غاده
لكههاي برجسته ورقي بيشكل و سيااهرن (اسكلروتها) تشكيل شده باشاد .در آزمایشگاه بافتهاي آلاوده باه مادت
 1-2ساعت توسط آ شر شهري با م یمت شسته شدند .سپس ریشهها و ميان گره باالي روقه و سااقههااي آلاوده
جدا شده و با هيپوکلریت سدیم یک درصد باه مادت 2تاا  3دقيقاه ضادعفوني ساطحي شادند .ساپس باه قطعاات 5
ميليمتري تقسيم و در تشتک پتري حاوي محيط ( Potato Dextrose Agarشامل  250گرم عصاره سايب زميناي16 ،
گرم دکستروز و  18گرم آگار در یک ليتر آ مقطر) کشت گردید .تشتکها در انكوباتور در دماي  25درجه سلسايوس
نگهداري شدند .پس از  24ساعت از رشد پرگنه قارچ نسبت به خالبسازي آن با استفاده از روش نوآ ریسه اقدام شد.
شناسایي جدایه قارچ بر اساس مشخصاات مورفولاوژیكي ریسه ،سختينه ،و رن پرگناه مطاابق کلياادهاي شناسااایي
معتبار انجام شد ).(Kronland and Stanghellini, 1988
آزمون بیماریزائی در گلخانه
آزمون بيماريزایي با استفااده از روش  Dasیا الگااوي ثابات آزمااون بيمااريزایاي  Rhizoctonia solaniبار روي
سيبزميني انجام گرفت .در این آزمایش سه غده سيبزميني رقم مارفونا با اندازه و شكل تقریبا یكساان (وزن تقریباي
 100گرم) در نظر گرفته شد .غدهها به مدت  15دقيقه در محلول هيپوکلریت سدیم  %3قرار داده شدند و سپس  5باار
با آ مقطر شستشو شدند .پس از خشک شدن کامل ،بر روي سطح غدهها با دقت و حفظ شرایط استریل ،حفارههاایي
به قطر  2و عمق  6ميليمتر با چو پنبه سوراخکن در نوآ ناحيه اتصال به استولون و قسمت مياني غاده ایجااد شاد.
مایه قارچ به مقدار  0/2ميليليتر از سوسپانسيون ميسليوم از کشت سه روزه جدایه با سرن تهيه و به درون حفرههاي
غده تزریق گردید و سریعا دهانه حفرهها جهت جلوگيري از ایجاد آلودگيهاي ثانویه توساط پاارافيلم و پاارافين جاماد
مسدود شد .در تيمار شاهد از آ مقطر استریل استفاده شد .غدههاي مایاهزناي شاده در خااآ اساتریل درون گلادان
کاشته شده و سپس در شرایط مناسب دما و نور و رروبت تا ظهور ع یم نگهداري شدند ).(Das, 2013
پس از مشاهده ع یم بيماري ،سه هفته بعد از مایهزني ،براي تأیيد حضور بيمارگر به عنوان عامل بيماري و تكميال
اصول کخ ،گياهچههاي آلوده به همراه غدهها از خاآ خارج شدند .مجددا پس از جداسازي قارچ از ریشه و روقه گيااه،
خصوصيات مرفولوژیكي و تاکسونوميكي آنها با صفات جدایههاي مایهزني شده مطابقت داده شدند.
آزمایشات بررسی تأثیر اسانسهای گیاهی روی قارچ عامل بیماری ()In Vitro
این آزمایشات در آزمایشگاه بيماريشناسي بخش تحقيقات گياهپزشكي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع
ربيعي استان تهران انجام شد .دراین بررسيها ،تيمارها شامل دو اسانس گياهي آویشن و زنيان ،شااهد محايط کشات
(آ مقطر) ،شاهد قارچکش روال-تي اس (اپيرودیون  +کاربنادازیم پاودر وتابال  ) % 52/5و شااهد حا ل اساانسهاا
( )Tween 20در پن غلظت بهکار گرفته شد .تمام آزمایشات در قالب ررک کام تصادفي درچهار تكرار در دمااي اتاا
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 24-25درجه سلسيوس انجام شدند .نتای حاصل از نظر مشاهده اخت ف معنيدار بين تيمارهاي مختل مورد تجزیاه
واریانس یکررفه  ANOVAدر سطح اعتماد  %95قرار گرفت و مقایسه ميانگينها با آزمون دانكن انجام شد.
تعیین سرعت رشد قارچ
به منظور اخت ط اسانسها با محيط کشت  PDAابتدا از توئين  20درصد ( )Tween 20بهعنوان ح ل اساتفاده
شد .سپس غلظتهاي 300،400 ،200، 100و  500پيپيام از اسانسها در ارلنمایر تهيه و با محيط  PDAدر دمااي
 40-45درجه سلسيوس مخلوط گردید .براي شاهد محيط کشت ،از آ مقطار و شااهد تاوئين از تاوئين  20درصاد و
شاهد قارچکش روال-تي اس به غلظت یک در هزار استفاده شد .پس از انتقال تيمارها به تشتکهااي پتاري اساتریل و
بسته شدن محيط ،دیسکهاي  5ميليمتري از حاشيه کلني قارچ  7روزه با چاو پنباه ساوراخکان تهياه و باه مرکاز
تشتکهاي فو منتقل شد و تا رشد کامل قارچ در تشتک شاهد آ مقطر در دماي  25°Cدر انكوباتور نگهاداري شاد.
اندازهگيري قطر کلني قارچ با خطکش در روز دوم و سوم انجام شد و تفاضل آنها به عنوان سارعت رشاد کلناي ثبات
گردید.
تعیین درصد بازدارندگی از رشد MGI

دو اسانس

ب ا تكميل رشد قارچ در تشتک شاهد نسبت به اندازهگيريها ميزان رشد قارچ در غلظتهاي مختل
گياهي اقدام گردید و درصد بازدارندگي از رشد با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شد(Riccioni., et al, 2011) :
=( Iدرصد بازدارندگي از رشد)
 :Iدرصد بازدارندگي :C1 ،قطر کلني در تيمار :C2 ،قطر کلني در شاهد
تعیین خاصیت کشندگی یا بازدارندگی اسانسها

در این مرحله آن دسته از اسانسهایي که بيشترین بازدارندگي از رشد قارچ را داشتند ،انتخا شدند .بعد از یک
هفته دیسکهاي  5ميليمتر از تشتکهاي پتري مذکور برداشته و به محيط  PDAمنتقل گردید .تشتکها در انكوباتور
در دماي  25°Cقرار داده شد و ري یک هفته قطر کلني قارچ توسط خط کش اندازهگيري شد .در صورت رشد مجدد
قارچ خاصيت بازدارندگي ( )-و در صورت عدم رشد خاصيت کشندگي ( )+براي اسانسهاي مورد آزمایش ثبت گردید.
تعیین غلظت مؤثر متوسط )Median Effective Concentration (1EC50

براي ارزیابي  EC50اسانسها بر روي قارچ  R solaniاز دادههاي بازدارندگي استفاده شد و از رریق رگرسيون
پروبيت خطي بر روي نمودار با نرم افزار  SPSSمحاسبه گردید ).(Feen and Coffey, 1984
بررسی اسانس گیاهان در کنترل بیماری در شرایط گلخانهای
تهیه مایه قارچ برای آلودهسازی خاک
بدین منظور سبوس گندم به ميزان  100گرم در ارلن مایر  500سي سي با  200سي سي آ مقطر مخلوط و در
اتوک و به مدت  30دقيقه در دماي  121درجه سلسيوس استریل گردید .سپس به هریک از ارلنها  10دیسک 8
ميليمتري از کشت چهار روزه قارچ افزوده ودر دماي اتا و شرایط نور ربيعي به مدت  30روز نگهداري شدند .پس از

 -1حداقل غلظتي از اسانس ميباشد که از 50درصد رشد مسيليوم قارچ نسبت به تيمار شاهد جلوگيري بهعمل ميآورد.
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سپري شدن مدت مذکور سبوس گندم حاوي مسيليوم و اسكلروتهاي فراوان در دماي اتا خشک و با هاون به صورت
پودر آماده شد ).(Zhang et al, 2014
آلودهسازی غدههای سیبزمینی
در این مرحله ابتدا خاآ سترون به نسبت مساوي از کود ،خاآ رس و ماسه تهيه شد ،سپس غدههاي بذري سيب-
زميني رقم مارفونا با  5گرم پودرحاوي اندام قارچ (شامل مسيليوم و اساكلروتهاا) پوشاش داده شاد باه صاورتي کاه
حفرهها و سطح غدهها کام با پودر مذبور آغشته گردید .در هر گلدان دو غده کاشته شد .سپس براي اجاراي آزماایش،
اسانسهاي آویشن و زنيان هر کدام به رور جداگانه در غلظتهاي  0/5و  0/75در هزار ،ترکيب آویشن  +زنيان هرکدام
با غلظت  0/25در هزار ،قارچکش روال تي اس به غلظت  1/5در هزار به ميزان  20ميليليتر محلول همزمان باا کاشات
به منطقه بستر غده ریخته شد .در گلدانهاي شاهد از آ مقطر استفاده شد .این آزمایش در قالب ررک کام تصاادفي
با چهار تكرار اجرا گردید .گلدانها در شرایط گلخانه تحت درجه حرارت  27±5درجه سلسيوس نگهداري و هر دو روز
یک بار آبياري شدند ) .(Zhang et al., 2014یادداشتبرداري پس از ظهور اولين ع ئم ظاهري  R. solaniشاامل زردي
و نشكيل اولين حلقههاي زخم روي روقه انجام گرفت .ارزیابي از شدت بيماري شش هفته پس از مایهزني با استفاده از
معيار درجهبندي بر اساس روش کارلين ( )Carling and Summer, 1992انجام گرفت:
 -0هيچ گونه آلودگي
 -1آلودگي جزیي با لكههاي کمتر از  5ميليمتر روي جوانهها
 -2آلودگي با لكههاي بيشتر از  5ميليمتر و حلقهاي شدن در برخي از جوانهها
 -3آلودگي باال با پدیدار شدن لكههاي بزرگ و حلقهاي شدن لكهها همراه با مرگ اکثر جوانهها
 -4از بين رفتن کليه جوانهها
شاخب شدت آلودگي از رابطه ذیل محاسبه شد

به منظور ارزیابي همبستگي (مثبت یا منفي) اثر شاخب شدت بيماري و درصد کنترل بيمااري بوتاههااي سايب-
زميني در مقایسه با گياهان شاهد در پایان آزمایش ،وزن تر و خشک قسمت هوایي و ریشه بوتههاي سايبزميناي نياز
اندازهگيري شد .تجزیه و تحليل آماري داده هاي ثبت شاده در قالاب رارک کاام تصاادفي و باا اساتفاده از نارم افازار
کامپيوتري  SPSSو مقایسه تيمارها با آزمون مقایسه ميانگينهاي دانكن انجام شد.
نتایج
اثبات بیماریزائی و شناسایی قارچ
پانزده روز بعد از مایهزني جدایه قارچ عامل بيماري بر روي غدههاي سيبزميني ،ع یم اوليه ابتدا باهصاورت زردي
در برگهاي قدیمي و زخمهاي بيضوي قهوهاي روشن در ناحيه ساقه زیر خاآ گلدان ظاهر شد و به تادری باه سامت
باالي ساقه گسترش یافت .در هفته سوم ،ضخيم شدن ،لولهاي شدن و خميدگي برگها به همراه تخریب پيشرفته ساقه
در کل بوته و در پایان هفته چهارم پژمردگي و مرگ کامل بوته مشاهده شد (شكل  .)1-aبعد از جداسازي مجدد قاارچ
از بافت بيمار با قارچ اوليه تطبيق داده شد و مشخصات آن بر اساس رشد پرگنه ،ویژگي ریسه و اسكلروت به شرک ذیال
ثبت شد .رشد ریسه جدایه روي محيط کشت آ آگار ،دو روز پس از مایهزني و رشد نوآ ریساههاا در محايط کشات
 PDAدر روز دوم آغاز شد که سرعت رشد در محيط کشت  PDAباالتر از محيط آ آگار بود .تماامي جدایاههاا داراي
خصوصيات پرگنه (رن سفيد تا قهاوهاي) بود (شكل  .)1-bمشخصاات هيا هاا در محايط کشات  PDAو ساپس باا
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رن آميزي هي ها با محلول الکتوفنل تریپان آبي  %0/05شامل انشعابات هيفي با زوایاي تقریبي نود درجاه ،انشاعابات
در دیوارههاي انتهایي سلولها و به صورت دیوارههاي عرضي دوليپور )( (dolipore septaeشكل  )1-cبود .اکثر جدایهها
اسكلروتهایي (ساختارهاي ساکن هيفي غيرجنسي متراکم) به رن قهوهاي تيره تاا ساياه تولياد کردناد کاه از وساط
تشتک پتري تا لبههاي پرگنهها توسعه یافتند .در مراحل آغازي (کشت  7روزه) ،اسكلروتها به رن قهوهاي روشان تاا
قهوه-اي تيره و با گذشت زمان از قهوهاي تيره به سياه تغيير رن دادند .ميزان رشد قطري جدایهها درآ آگاار  %2در
مدت  4روز ،در دماي  22درجه سلسيوس  5سانتيمتر ثبت گردید.

شكل  -1اثبات بيماريزایي و مشخصات ميكروسكوپي  )a) R. solaniع یم بيماري شانكر ساقه بهصورت زخمهاي پيشرفته در
محل روقه ) )bپرگنه قارچ روي محيط  )c) PDAانشعابات هيفي و یک دیواره منفذدار شبكهاي
Fig. 1. Pathogenicity and microscopic characteristics of R. solani (a) Disease symptoms of stem canker as advanced
sores in the crown b) Colony on PDA c) hyphal branches and dolipore wall

آزمایشات بررسی تأثیر اسانسها ،قارچ تریکودرما و قارچکش در شرایط آزمایشگاهی ()In vitro
تعیین سرعت رشد میسلیومی قارچ
نتای تجزیه واریانس دادههاي بهدست آمده از تأثير تيمارها بر روي سرعت رشد قارچ  R. solaniکه از تفاضل قطار
کلني قارچ در فاصله زماني  3و  4روز بعد از کشت در تشتکهاي پتري حاوي  PDAبهدست آمده بود ،نشاان داد تماام
تيمارها در سطح  %1باهم اخت ف معني دار داشتند .در مقایسه ميانگينها ،سرعت رشد قارچها در غلظتهااي مختلا
اسانس ها و همچنين نوع اسانس با هم متفاوت بودند .در این بررسي سرعت رشد در اسانس آویشن و زنياان در غلظات
 500پيپيام ( 21/63ميليمتر/روز) و ( 17/7ميليمتر/روز) و آویشن تو م با زنياان هرکادام در غلظات  250پايپايام
(14ميليمتر/روز) تعيين گردید .در بررسي تأثير غلظت هاي مختل اساانس روي سارعت رشاد کلناي قاارچ مشاخب
گردید با افزایش غلظت از  100به  500پيپيام سرعت رشد قارچ در روز در تمام اساانسهااي ماورد آزماایش کااهش
یافت (جدول .)1
نتای تجزیه واریانس دادههاي بهدست آمده از تأثير اسانس دو گياه آویشن و زنيان به همراه قارچکش اپيریادیون +
کاربندازیم ( % 52/5روال تي اس) و شاهد آ مقطر ،بر بازدارندگي از رشد قارچ عامل بيمااري نشاان داد کاه تيماارهاا
(اسانسها) و (غلظتها) در سطح  %1با یكدیگر اخت ف معنايدار داشاتند .در مقایساه مياانگينهااي اثار بازدارنادگي
مشاهده گردید که در بين تيمار اسانسها ،به ترتيب آویشن ( 70/88درصد) ،آویشن +زنياان ( 67/85درصاد) باا بايش
از 50درصد بازدارندگي از رشد قارچ در گروههااي آماري  c ،bو  eقرار گرفتناد ولاي اسااانس زنيااان در غلظات 500
پايپايام بااا ( 49/67درصاد) بازدارناادگي از رشاد قاارچ در گااروه آمااري  hقاارار گرفات .در ایان بررسااي قاارچکااش
اپيریدیون+کاربندازیم ( % 52/5روال تي اس) بهترین تيمار در بازدارندگي از رشد کلني قارچ با  94/63درصد ثبات شاد
(جدول  1و شكل .)2
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شكل  -2آزمایش تأثير ترکيب اسانسهاي آویشن و زنيان با غلظتهاي  100الي  500پيپيام مخلوط با محيط کشت بر سرعت
رشد قارچ  (a) R. solaniغلظتهاي مختل آویشن ) (bغلظتهاي مختل زنيان
Fig. 1. Experiment of the combination effect of thyme and Carum essential oils by concentrations of 100-500 ppm
mixed with culture medium on the growth rate of R. solani (a) different concentrations of thyme. (b) different
concentrations of Carum

جدول  -1مقایسه ميانگين درصد سرعت رشد و بازدارندگي از رشد کلني قارچ  R. solaniدر اسانسها و غلظتهاي مختل
Table 1. Mean comparison of the percentage of growth rate and growth inhibition of R. solani colony in different
essential oils and concentrations

سرعت رشد (ميليمتر)
)Growth rate(mm

بازدارندگي از رشد (درصد)
)Growth inhibition (percent

غلظت (پيپيام )
)Concentration(ppm

b

20.92

l

39.97

100

e

16.73

g

52.83

200

f

15.27

f

55.25

300

g

14.52

d

64.88

400

i

21.63

b

70.88

500

a

22.20

m

38.30

100

b

21.00

k

42.20

200

b

20.65

j

44.05

300

c

19.65

i

46.03

400

d

17.70

h

49.67

500

h

14.00

c

67.85

250+250

j

1.00

a

94.63

1000

* :ميانگينها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اخت ف معنيدار در سطح احتمال  %1هستند

اسانس
Essential oil

آویشن
Thymus

زنيان
Carum

زنيان +آویشن
Carum+
Thymus
قارچکش
fungicide

* Mean with similar letters are not significantly different at 1% probability level

تعیین خاصیت کشندگی یا بازدارندگی اسانسها
در آزمایش اثر کشندگي و یا بازدارندگي اسانسها ،قارچ بيمارگر بعد از انتقال کلني قارچ از محيط حاوي اسانسها
به محيط  PDAمجددا رشد کرد .در این بررسي مشخب شد هيچکدام از اسانسهاي گياهي مورد آزمایش خاصيت
کشندگي نداشته و اغلب مانع رشد قارچ (بازدارندگي) شدند.
تعیین غلظت مؤثر متوسط )Median Effective Concentration (EC50

نتای حاصل از مقایسه حداقل غلظت بازدارندگي اسانسهاا روي رشاد ميساليومي قاارچ  R. solaniنشاان داد کاه
اسانس آویشن در  200الي  500پيپيام به ترتيب با  35/3 ،44/7 ،47/1و  29/4درصد کاهش رشد نسابت باه شااهد
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بيشترین بازدارندگي از رشد ميسليومي را داشته است درحاليکه  EC50اسانس زنيان بسيار نااچيزبوده اسات زیارا در
غلظت  500پيپيام رشد مسيليوم قارچ نسبت به شاهد به مرز  50درصد رسيده بود .ميزان بازدارندگي ترکيب آویشان
تو م با زنيان در غلظت  250پيپيام نسبت به شاهد  32/3درصد تعيين گردید (جدول .)2
جدول  -2غلظت  EC50اسانسهاي مختل نسبت به شاهد بر اساس ميزان بازدارندگي از رشد قارچ
Table 2. Ec50 Concentration of different essential oils to control based on inhibitory effect on fungal growth

تيمارها
Treatments
شاهد Rhizoctonia

قطر کلني ()mm

غلظت اسانس ()ppm

Colony
)diameter(mm

Essential Oil
)Concentration (ppm

85

0

درصد قطر کلني نسبت به
شاهد
Percentage of colony
diameter to check
100

Rhizoctonia Check

آویشن
Thymus

زنيان
Carum

زنيان +آویشن

100

51

60

200

40

47.1

300

38

44.7

400

30

35.3

500

25

29.4

0

52

61.1

100

49

57.6

200

48

56.4

300

46

54.11

400

42

49.4

28

32.3

60

Carum+ Thymus

نتایج بررسیهای گلخانهای
ع یم بيماري از هفته دوم بعد از شروع آزمایش در تيمار شاهد آلوده ظاهر شاد و در راي شاش هفتاه بوتاههااي
سيبزميني بهرور کامل خشكيده شده و از ین رفتند آماربرداري نهایي از ميزان بيماري با استفاده از معيار درجهبندي
بر اساس روش کارلين ( )Carling and Summer, 1992انجام گرفت .نتای تجزیه واریانس دادههاي بهدست آماده بار
اساس شاخب شدت بيماري نشان داد که بين تيمارها اخات ف معنايداري در ساطح  %1وجاود دارد .نتاای مقایساه
ميانگينهاي شدت شاخب بيماري تحت تأثير تيمار با اسانسهاي آویشن و زنيان و ترکيب دو اسانس مذکور باا قاارچ-
کش روال تي اس مشخب کرد که اسانس آویشن به ترتيب با  28/1و  35/92درصد شادت شااخب بيمااري ،باا قارار
گرفتن در گروه آماري  deو  eنزدیکترین شاخب بيماري با قارچکش روال تي اس با  17/17درصد به ترتيب در گاروه
آماري  eو  fقرار گرفتند در حاليکه درصد شاخب شدت بيماري در شاهد آلوده برابر با  95/37و گروه آمااري  gباوده
است .در تجزیه واریانس دادهها ي حاصل از اندازهگيري وزن تر و خشک قسمت هوایي و ریشه سيبزمينايهاا تفااوت
معنيدار تيمارها در سطح احتمال  %1درصد به دست آمد مقایسه ميانگين وزن تر و خشک قسمتهاي هوایي و ریشه
تحت تأثير تيمارها نشان داد که در تيمار آویشن با کاهش درصد بيماري افزایش نسبي در بياومس گيااه ایجااد شاد و
مشابه تيمار قارچکش و شاهد سالم بوده است (جدول .)3
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جدول  -3مقایسه ميانگين درصد شاخب شدت بيماري ،وزن تر وخشک بوته و ریشه سيبزميني تيمار شده با اسانسها ،قارچ
تریكودرما و قارچکش
Table 3. Mean Comparison of percentage of disease severity index, fresh and dry weight of shoot and root area of
potato treated with essential oils, Trichoderma and fungicide

شاخب شدت
بيماري

تيمارها

Disease
severity index

Treatments

آویشن ( 0/5در هزار)

وزن خشک بوته
(گرم)

وزن تر بوته
(گرم)

Shoot Dry
)weight (gr

Shoot fresh
)weight (gr

وزن تر ریشه
(گرم)
Root fresh
)weight (gr

وزن خشک ریشه
(گرم)
Root dry weight
)(gr

35.92 de

e

18.84

e

1.28

ed

6.68

c

0.53

آویشن ( 0/75در هزار)

28.10 e

c

25.95

d

1.84

cd

7.72

b

0.87

زنيان ( 0/5در هزار)

51.55 bc

زنيان (0/75در هزار)

43.72 cd

آویشن +0/25زنيان (0/25
در هزار)

53.10 b

)Thymus (0.5/1000
)Thymus (0.75/1000
)Carum (0.5/1000
)Carum (0.75/1000

e
de

d

16.62
19.76

22.80

e
de

de

1.26
1.59

1.53

e
de

e

5.74
6.59

5.80

c
c

c

0.53
0.64

0.51

Carum+ Thymus
)(0.25+0.25/1000

قارچکش (  1/5در هزار)

17.17 f

b

33.65

b

2.62

b

9.38

a

1.05

شاهد سالم

3.10 a

a

37.85

a

3.04

a

11.90

a

1.11

شاهد آلوده

95.27 g

)Fungicide(1.5/1000
Healthy control
Infected control

f

5.08

f

0.34

f

1.09

d

0.13

* :ميانگينها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اخت ف معنيدار در سطح احتمال  %1هستند
* Mean with similar letters in each column are not significantly different at 1% probability level

بحث
بهکارگيري و توسعه استراتژيهاي مدیریت کنترل بيماري مستلزم شناخت عوامل بيوکنترلي سازگار با مكانيزمهاي
مختل توليد ميباشد .بيماري ناشي از قارچ  Rhizoctonia solaniیكي از مخر ترین عوامل خسارتزا در سيبزميني
مي باشد .براساس نتای این تحقيق ،یكي از منابع مقرون به صرفه و ایمن اقتصادي در برابر قارچ عامل شانكر ساقه
سيبزميني استفاده از عصارههاي گياهي است که ع وه بر خواص ضد قارچي در کنترل بيماريها فاقد اثرات زیانبار
انساني و زیست محيطي ميباشند .مطالعات نشان ميدهند که استفاده از روشهاي منفرد در کنترل بيماري موفق
نبوده و استفاده از روشهاي تلفيقي با تأکيد بر پيشگيري از ورود بيماري به مزارع غير آلوده ضروري است
( .)Babadoost, 2004در این تحقيق ابتدا اقدام به جداسازي قارچ عامل بيماري از بوتههاي آلوده سيبزميني شد.
سپس اثبات بيماريزایي بر اساس اصول کخ ) (Kochصورت گرفت ).(Meyer et al., 1998; Zhang et al., 2014
شناسایي ویژگيهاي مورفولوژیكي قارچ  Rhizoctonia solaniمطابق منابع معتبر علمي وجود قارچ عامل شانكر ساقه
سيبزميني تأیيد شد .نتای این مرحله از آزمایشات با نتای حاصل از تحقيقات فرانک ) (Frank, 1981و داس (Das,
) 2013مطابقت دارد .بر اساس تحقيقات انجام شده ع ئم بيماري بوتههاي برآمده از سطح خاآ شامل زخم در ناحيه
روقه و ریشهها ،پيچيدگي برگها به سمت باال ،کلروز ،تغيير رن برگها به بنفش و کوتولگي قسمتهاي هوایي بوته
ميباشد ) .(Frank, 1981همچنين مشخصات مرفولوژیک قارچ مانند انشعابات هيفي و یک دیواره منفذدار شبكهاي
) ،(doliporeاسكلروتها به رن قهوهاي روشن تا قهوهاي تيره که با گذشت زمان به سياه تغيير رن دادند،گزارش
شده است ).(Das, 2013
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ارزیابي فعاليت ضد قارچي دو گونه از اسانسهاي گياهي عليه قارچ ریزوکتونيا باا اساتفاده از تكنياک ماواد غاذایي
مسموم در شرایط آزمایشگاهي انجام شد که اسانس آویشن ) (Thymus vulgarisبا  70/88درصد ،بيشترین بازدارندگي
از رشد و مخلوط اسانس زنيان ) (Carum copticumبا آویشن با  67/85درصد بازدارنادگي از رشاد قاارچ  R.solaniباه
عنوان مؤثرترین ترکيبات شناخته شدند .همچنين حداقل غلظت بازدارندگي از رشد ميسيلوم ) (MICاسانس آویشان و
زنيان در غلظت  500پيپيام تعيين گرده است .نتای حاصل از این تحقيق با نتای اميناي و همكااران (Amini et al.,
) 2012مشابهت دارد حداقل غلظت بازدارندگي ( )MICو حداقل غلظت قارچکاش ( )MFCساه گيااه دارویاي آویشان
شيرازي ( ،)Zataria multifloraآویشن معمولي ( )Thymus vulgarisو آویشن کوهي ( )Thymus kotschyanusبر روي
رشد ميسليومي چهار قاارچ  Fusarium graminearum ،Rhizoctonia solani (AG4) ،Pythium aphanidermatumو
 Sclerotinia sclerotiorumتوسط اميني و همكاران ( )2012مورد ارزیابي قرار گرفت .حداقل غلظت بازدارندگي با قرار
دادن قطعات ميسليومي از پرگنه قارچهاا در تشاتک پتاري حااوي محايط کشات  PDAدر غلظاتهااي مشخصاي از
اسانسها و مایهزني در دماي  28±1درجه سلسيوس بهدست آمد .تجزیه و تحليل دادهها اثربخشي باالي این اسانسهاا
عليه چهار گونه قارچ بيماريزاي گياهي در غلظت  200ميكروليتر در ليتر با ميانگين بازدارندگي از رشد  100درصد را
نشان داد ).(Amini et al., 2012
در تحقيق دیگر در ارتباط با اثر بازدارندگي چند اسانس گياهي شناخته شده مثال حناا ،فلفال هنادي ،شامعداني
عطري و  Devadaruروي  ،Rhizoctonia solaniعصارههاي آبي برگ فلفال هنادي ) (Piper betelو حناا (Lawsonia
) inermisو همچنين عصارههاي اتيل استات چهار گياه برگ فلفال هنادي ) ،(Piper betelحناا )،(Lawsonia inermis
شمعداني عطري ) (Pelargonium graveolensو  ،(Polyalthia longifolia) Devadaruفعاليتهاي ضد قارچي مناسبي
را در مقابل رشد ميسيليومي و تشكيل اسكلروتهاي قارچ  R. solaniنشان دادند ).(Seema et al., 2011
نتای مرحله آزمایشات گلخانهاي نشان داد که ميزان اثر بخشي اساانس آویشان در کنتارل بيمااري شاانكر سااقه
سيبزميني  70/6درصد ،زنيان  54/2درصد و قارچکش روال تي اس  82درصد بود .در این بررساي اساانس آویشان از
نظر کنترل بيماري نزدیک به قارچکش عمل کرد .با توجه به اینکه اسانسهاي گياهي یكاي از بهتارین جاایگزینهااي
سموم شيميایي محسو ميشوند ،و همچنين به دليل فرار بودن و ماندگاري بسيار کوتاه مادت در محايط ،باه عناوان
مواد ربيعي سازگار با محيط زیست مطرک هستند و از اینرو براي مبارزه باا شاانكر سااقه سايبزميناي قابال توصايه
خواهند بود.
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