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چکیده
قارچهای خوراکی در معرض بیماریها و آفات مختلف قرار دارند که باعث کاهش جدی محصول میگردند .بیماری
حباب خشک با عامل  Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gamsیکی از مهمترین بیماریهایی است که در
قارچهای خوراکی ایجاد خسارت میکند .با توجه به این که در حال حاضر تعداد معدودی از قارچکشها جهت مبارزه با
بیماریهای قارچهای خوراکی در دسترس است و از سوی دیگر ،در کل مقاومت قارچهای بیماریزا به قارچکشها بهعلت
استفاده مکرر از آنها ایجاد میشود ،لذا گیاه اسطوخودوس میتواند بهعنوان یک راه حل جایگزینی جهـت کـنترل
بـیماریهای قارچهای خوراکی باشد .در این مطالعه تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس به دو روش اختالط با محیط کشت و
کاربرد دیسک کاغذی بر روی قارچ عامل بیماری حباب خشک و قارچ خوراکی مورد آزمایش قرار گرفت .در بخش دیگری از
این تحقیق تأثیر این اسانس بر روی قارچ بیمار گر در انبار و روی قارچ خوراکی بررسی شد .نتایج آزمون اختالط اسانسها
با محیط کشت نشان داد که اسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت  1000ppmبه میزان  %89/25از رشد قارچ بیمارگر
جلوگیری کرد .در مورد قارچ خوراکی بیشترین بازدارندگی از رشد مربوط به غلظت  1000ppmاسانس گیاه اسطوخودوس و
درصد کنترل کنندگی  %65/23بود .نتایج آزمون دیسک کاغذی نشان داد که تمامی غلظتهای به کار رفته در این تحقیق
قادر به کاهش درصدی از رشد قارچ بیمارگر بودند .بیشترین میزان بازدارندگی مربوط به غلظت  1000ppmو به میزان
 %83/12بود .نتایج آزمون انباری نشان داد که اسانس اسطوخودوس باعث افزایش تعداد قارچهای سالم به میزان %67/162
نسبت به شاهد به میزان  %7/30شد .با توجه به نتایج آزمونهای آزمایشگاهی و انباری اسانس اسطوخودوس ظرفیت باالیی
جهت کنترل بیماریهای قارچهای خوراکی باالخص حباب خشک از خود نشان دادند.
واژگان کلیدی :حباب خشک ،اسانس ،اسطوخودوس

 1و  -3به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار ،گروه بیماری شناسی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ورامین –پیشوا ،ورامین ،ایران
 -2استادیار ،گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتjgholamnezhad@ardakan.ac.ir :

111

بررسی تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس برای کنترل بیماری حباب خشک در قارچ خوراکی...

مقدمه
در دنیا حدود  1/5میلیون گونه قارچی وجود دارد .قارچهای خوراکی برای اولین بار روی چوب فسیل شده در حدود
 300میلیون سال پیش میزیستهاند ،که انسانهای نخستین آنها را جمعآوری و از آنها بهعنوان غذا استفاده میکردند
( .)Hawksworth, 2004کشت قارچهای خوراکی اولین بار در گلخانهای در سال  1754در سوئد انجام شد و بعد از آن به
سراسر دنیا راه یافت .قارچهای خوراکی نه تنها منبع غذایی غنی از مواد پروتئینی و ویتامینها هستند ،بلکه برخـی از
گونههای این قارچها ترکیبات دارویی نیز تولید میکنند .در چین ،بهتنهایی بیش از  700محصول دارویی بهعنوان ماده
مؤثره اصلی به صورت تجاری در دسترس است .با توجه به آمارهای منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOحداقل
 106قارچ دارویی شامل گانودرما Cordyceps ،و شیتاکه وجود دارد .قارچها همۀ اسیدهای آمینه ضروری برای بدن را دارا
هستند و از لحاظ ارزش غذایی و منابع پروتئینی حد فاصل بین گوشت و سبزیجات قرار دارند .عالوه بر این ،اسیدهای آمینه
ضروری و آمیدها نیز در قارچها وجود دارد و پروتئین قارچ خوراکی را میتوان بهعنوان یک مکمل با ارزش ،به رژیم غذایی
اضافه نمود .میزان آب قارچهای خوراکی حدوداً  %97است (محمدی گل تپه و پورجم.)1389 ،
قارچ خوراکی دکمهای سفید ( )Agaricus bisporus (Lange) Imbachاولین بار در فرانسه به صورت تجاری کشت شد.
برای کشت آن از کود کمپوست شدۀ اسب و سپس تکنیک مولتی اسپور برای تولید بذر قارچ استفاده گردید .طی چند سال
اخیر ،تولید قارچ در ایران تحوالت چشمگیری را به خود دیده است ،بهطوریکه تولید از  7کیلوگرم به  20کیلوگرم در هر
مترمربع افزایش یافته است (گلافرا .)1387 ،بههر حال ،قارچهای خوراکی در معرض بیماریها و آفات مختلف قرار دارند که
باعث کاهش جدی محصول میگردند .انواع میکروارگانیسمها مانند قارچها ،باکتریها و ویروسها به قارچهای خوراکی حمله
میکنند؛ در این میان ،قارچهای بیمارگر بیشترین خسارت را به قارچ خوراکی وارد میکنند (.)Fletcher et al., 1986
بیماری حباب خشک با عامل  Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gamsو حباب تر با عامل ()Magnus
 Mycogone perniciosaو بیماری تارعنکبوتی با عامل ) Cladobotrium dendroides (Bullدر قارچهای خوراکی ایجاد
خسارت میکنند .قبالً کاربردی ترین روش مؤثر برای کنترل بیماریهای قارچی استفاده از ترکیبات شیمیایی و سموم
قارچکش مانند کاربندازیم بود که به دلیل اثرات منفی در رشد میسلیوم قارچ خوراکی ،کاهش عملکرد و خطر تجمع مواد
سمی در اندامهای باردهی قارچ و آلودگی زیست محیطی منسوخ شد ( .)Lim et al., 2008با توجه به محدودیت تعداد
قارچکشهای مجـاز برای استـفاده در کـشـت قارچ خوراکی و همچـنین بروز مقاومـت در قارچهای بیمارگر نسبت به
قـارچکشها ،یافتن یک قارچکش با حداقل اثر زیانبار بر قارچ خوراکی و محیط زیست ،بسیار مشکل است .از طرف دیگر،
قارچهای خوراکی جز محصوالتی هستند که قابلیت نگهداری زیادی ندارند و باید زود مصرف شوند ،در نتیجه نمیتوان دوره
کارنس سموم مورد استفاده را رعایت نمود .یک روش بسیار بیخطر و دوستدار محیـط زیـست میتواند استـفاده از
اسانسهای گـیاهی برای کنتـرل این بیـماری باشد ( .)Glamoclija et al., 2005اخـیراً مطـالعـات زیادی روی خـواص
ضد میکروبی گیاهان دارویی و معطر صورت گرفته است .استفاده از این مواد در کنترل رشد و تکثیر قارچهای بیماریزا
بسیار مؤثر و روز افزون است .گیاهان دارویی مخازن غنی از متابولیتهای ثانویه و در واقع منابع مواد مؤثره اساسی و
بسیاری از مواد دارویی می باشند (امیدبیگی .)1385 ،اسطوخودوس گیاهی از خانوادۀ نعناعیان ،با برگهای متقابل ،سبز
رنگ و پوشیده ازکرکهای سفید پنبهای است (.)Afshari et al., 2018
با توجه به اهمیت قارچ خوراکی دکمهای به لحاظ ارزش غذایی و داروئی و همچنین به خاطر اینکه قارچ بیمارگر
 Lecanicillium fungicolaبهعنوان یکی از مهمترین عوامل محدودکنندۀ تولید قارچ خوراکی دکمهای محسوب میشود ،لذا
در این مطالعه پتانسیل اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس برای کنترل این بیماری در شرایط آزمایشگاه و همچنین انبار به

112

گیاهپزشکی کاربردی ،جلد  ،7شماره  ،2سال 1397

منظور یافتن ترکیبات مؤثر مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
اسانس مورد استفاده در این تحقیق اسانس اسطوخودوس  Lavandula stoechas L.بود که با استفاده از دستگاه
کلوونجر و حالل آب تهیه شد .گیاه اسطوخودوس مورد استفاده در این تحقیق از مراتع استانهای لرستان تهیه شد .این
مراتع بکر بوده و هیچگونه تیمار شیمیایی بر روی گیاهان اعمال نشده است.
جهت تهیه عامل بیماری ،ضمن بازدید از مراکز تولید قارچ در نقاط مختلف استان تـهران و البرز ،پس از مشـاهدۀ
نمونههای آلوده و مشکوک به قارچ عامل بیماری حباب خشک ،اقدام به نمونهبرداری از کارخانجات مختلف تولید قارچ شد.
سپس نمونههای جمعآوری شده بر روی محیط کشت عصاره سیب زمینی ،دکستروز-آگار  PDAکشت داده شدند و در
انکوباتور با دمای  23درجۀ سلسیوس و در تاریکی ب ه مدت دو هفته نگهداری شدند .پس از رشد کامل نمونهها در محیط
کشت ،از حاشیههای محیط کشت پالکهایی از میسیلیوم برداشته و به محیط کشت  Water- Agarجهت خالصسازی
انتقال داده شد و قارچهای کشت شده به مدت  10روز در انکوباتور در دمای  23درجۀ سلسیوس و در تاریکی نگهداری
شدند .پس از رشد میسلیوم قارچ ،مجدد از حاشیۀ محیط کشت پالکهای از میسیلیوم قارچ برداشته و به محیط کشت
 PDAمنتقل گردید .پس از دو هفته و با کامل شدن رشد  L. fungicolaدر محیط کشت  ،PDAبرای آزمونهای
آزمایشگاهی به وسیله عصارۀ گیاهی آماده شد.
برای بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس اسطوخودوس از روش اختالط اسانس بــا محیطکشت استفاده شد .در این آزمایش
از محیط کشت  PDAاستفاده گردید .محیط کشت  PDAآماده شده در دمای  121درجۀ سیلسیوس به مدت  15دقیقه در
دستگاه اتوکالو سترون شد .آزمایش بـا اسانس اسطوخودوس در چهار غلظـت و سه تکرار انجـام شـد .از اسـانس بهدست
آمده از دستگاه کلونجر بـهعنـوان غلظـت 100درصـد اسـانس در ابتـدا محلـول پایـه تهیـه و بـر اساس آن غلظـتهـای
 750 ،500 ،250و ( 1000میکرولیتر در لیتر یا  )ppmدر محیط کشتها تهیه شد .غلظتهای مختلف اسانس حسب ماده
مؤثر توسط توئین 20بهصورت سوسپانسیون کامالً یکنواخت تهیه شد و توسط سمپلر سترون به محیط کشت به غلظتهای
 750 ،500 ،250و  1000پیپیام ماده مؤثره در محیط کشـت رسـانده شد .در شـاهد (غلظت صفر) از روغـن توئین 20
بهجای اسانس استفاده شد .سپس ایـن محیـط کشتهـا در درون ظروف پتـری سـترون نـه سـانتیمتری ریخته شد.
دیسـکهای فعال قارچ بیمارگر ( )L. fungicolaبـه قطـر شش میلـیمتر در مرکـز پتـری حـاوی محیـط کشـت قـرار داده
شـد .سـپس پتـریهـا در انکوباتـور بـا دمـای  23±2درجـۀ سلسیوس ،قرار داده شدند و قطـر پرگنـه قارچها روی محیـط
کشـت پـس از پرشـدن پتـریهـای شـاهد طـی مـدت زمـان دو هفته  ،بـا اسـتفاده از کولیـس و بر حسـب میلـیمتـر
انـدازهگیـری گردید .سـپس میانگیـن رشـد قطـر کلنی قارچ در هر تکرار و برای هـر تیمـار اندازهگیری و بـا استفاده از
فرمول ابوت محاسبه شـد (:)Abbott, 1925

فعالیت ضدقارچی اسانس اسطوخودوس براساس روش "ظرف پتری معکوس" انجام شد ( .)Singh et al., 2006به این
منظور ابتدا در ظروف پتری به قطر دهانه نه سانتیمتر ،مقدار 20میلیلیتر  PDAریخته شده و پس از منعقد شدن آن ،یک
دیسک  5میلیمتری از کشت پنج تا هفت روزه قارچ بیمارگر از محیط کشت  PDAبرداشته شد و در وسط محیط کشت
مذکور قرار گرفت .سپس مقدارهای حجمی  75 ،25 ،12و  100میکرولیتر از اسانس خالص هر گیاه بهطور مجزا بر روی
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دیسکی مربعی به ابعاد  15میلی متر از کاغذ صافی واتمن شماره یک با سمپلر ریخته و دیسک داخل درب ظرف پتری قرار
گرفت ،بهطوریکه با تقسیم مقدار حجمی بهکار رفته بر حجم فضای فعال داخل ظروف پتری ،به ترتیب غلظتهای ،250
 750 ،500و  1000پیپی ام بدست آمد .دور ظروف پتری با پارافیلم پوشانده شد و ظروف پتری بهصورت وارونه در دمای
اتاق ( 24درجۀ سلسیوس) قرار گرفتند .پس از دو هفته زمانی که میسلیوم قارچ در ظرف پتریهای شاهد به حاشیه ظرف
پتری رسید ،ارزیابی اثر اسانس ها انجام شد .این آزمون با سه تکرار برای هر تیمار انجام شد و میزان فعالیت ضدقارچی با
فرمول ابوت اندازهگیری شد (.)Sukatta et al., 2010
در این آزمـون از عصـارۀ گیاه اسـطوخـودوس (غلظـت  )500ppmاستفـاده شد .همچنین از قارچکش کاربندازیم
( )900 ppmبهعنوان شاهد شیمیایی استفاده شد .در مرحلۀ بعد از کشت خالص هـفت روزۀ قارچ  L. fungicolaتوسـط الم
گلبولشمار (هماسیتومتر) سوسپانسیون اسپور به غلظت  106اسپور در میلیلیتر تهیه شد .سپس سوسپانسیون اسپور تهیه
شده دو روز پس از خاکدهی ،روی خاک پوششی پاشیده شد .برای این آزمایش چهار تکرار در نظر گرفته شد .این آزمون
دارای شاهد سالم و شاهد بیمار بدون استفاده از تیمار اسانسها بود .پس از اینکه میسیلیومهای قارچ خوراکی بهطور کامل
سطح خاک پوششی را فراگرفت ،به منظور ایجاد تنش برای قارچ خوراکی دکمهای ،اقدام به پایین آوردن دما تا 16-18
درجۀ سلسیوس گردید که این کار توسط هوادهی سالن صورت گرفت .پس از یک هفته در سطح خاک پوششی اولین عالیم
بیماری و در شاهد سالم اولین پینهای قارچ خوراکی ظاهر گردید.
معیار مقایسه اثربخشی عصاره ،وزن قارچ خوراکی برداشت شده بود .در برداشت اول کلیۀ قارچها از سطح هر بستر
جمعآوری گردید و قارچهای بیمار و سالم برای هر بستر بهطور مجزا توزین و شمارش شد و دادهها ثبت گردیدند .ده روز
پس از برداشت اول ،برداشت دوم صورت گرفت که هماننـد برداشـت اول ،کلیۀ قارچها از سطح هر بستر بهطور مـجزا
جمعآوری و توزین شدند .آنالیز داده ها با نرمافزار آماری  SAS ver. 9.2انجام شد (.)Gholamnezhad, 2017
نتایج
بر اساس نتایج جدول  1بین تیمارهای استفاده از غلظتهای مختلف اسانس اسطوخودوس و قارچکش کاربندازیم در
کاهش رشد قارچ خوراکی بر روی محیطکشت مخلوط با اسانسهای گیاهی اختالف معنیدار وجود داشت .نتایج حاصل از
بررسی اثرات ضدقارچی اسانس اسطوخودوس حاصل از آزمون اختالط نشـان داد کـه غلظـتهـای مختلـف این اسانس بـر
رشد قارچ خوراکی اثر با زدارندگی داشته و بین افزایش غلظت اسانس با میزان کاهش رشـد قـارچ رابطـه مسـتقیمی وجـود
داشت (شکل )1؛ در بیـن غلظتهـا ،بـهطور متوسـط بیشترین کاهش رشـد پرگنـه قـارچهـا ،در غلظت  1000پیپیام
اسانس به میزان  89/25درصد بـوده و دو غلظت  750و  500پیپیام به ترتیب با مقادیر  70/39و  59/28درصد در
مراتـب بعدی قـرار گرفتند .البته ذکر این نکته الزم است که در بین تیمارهای به کار گرفته شده بیشترین درصد از نظر
عددی متعلق به کاربندازیم با  94/06درصد بود ،که با تیمار  1000پیپیام اسانس اختالف معنیدار داشت.
بر اساس نتایج جدول ( )2بین استفاده از غلظتهای مختلف اسانس اسطوخودوس و همچنین استفاده از قارچکش
کاربندازیم در کاهش رشد قارچ خوراکی بر روی محیطکشت مخلوط با اسانسهای گیاهی اختالف معنیدار وجود داشت.
نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدقارچی اسانس اسطوخودوس حاصل از آزمون اختالط نشـان داد کـه غلظـتهـای مختلـف
اسـانسهـا بـر رشـد قـارچ بیمارگر اثر بازدارندگی داشته و بین افزایش غلظت اسانس با میزان بازدارندگی رشـد قـارچ
رابطـه مسـتقیمی وجـود داشت (شکل.)2
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جدول  -1تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر اسانس اسطوخودوس بر میزان بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر Lecanicillium
fungicola
Table 1. Variation analysis of lavender essential oil test on the inhibition of Lecanicillium fungicola
pathogenic fungal growth
F
**1640.99

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

MS
1473.55

SS
5894.22

df.
4

0.898

منبع تغییرات
اسانس اسطوخودوس

S.O.V
Lavender essence

8.98

10

خطا

Error

5903.2

14

کل

Total

** به احتمال  99درصد ( )P≤0.01اختالف معنی دار بین تیمارها وجود دارد ،C.V= %3/66 .دادهها نرمال بودند.
** There is a 99% probability (P≤0.01) that there is a significant difference between the treatments. 3.66% C.V= The
data was normal.

شکل  -1تأثیر اسانس اسطوخودوس بر روی رشد قارچ بیمارگر ( )Lecanicillium fungicolaبه روش اختالط با محیطکشت
Fig. 1. The effect of lavender essence on the growth of pathogen (Lecanicillium fungicola) by mixing with
the medium

در بیـن غلظتهـا ،غلظت  1000پیپیام بیشترین تأثیر را در کاهش رشد قارچ خوراکی با مقدار 65/23درصد نشان
داد و بعد از آن بهترتیب غلظتهای  750و  500پیپیام با مقادیر  53/12و  49/24درصد کاهش رشد از خود نشان دادند.
قارچکش کاربندازیم نیز اثر ضدقارچی بر روی قارچ خوراکی به میزان  83/26درصد از خود نشان داد که از نظر آماری با
غلظت  1000پیپیام اسطوخودوس اختالف معنیدار داشت (شکل .)2
جدول  -2تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر اسانسهای گیاهی بر میزان بازدارندگی از رشد قارچ خوراکی Agaricus
bisporus
Table 2. Analysis of the variance of the effect of plant essences on the inhibitory rate of growth of edible
fungi Agaricus bisporus
مجموع مربعات درجه آزادی
میانگین مربعات
منبع تغییرات
S.O.V
F
**1973.78

MS

SS

df.

866.49

3465.98

4

اسانس اسطوخودوس

0.439

4.39

10

خطا

Error

3470.37

14

کل

Total

Lavender essence

** به احتمال  99درصد ( )P≤0.01اختالف معنی دار بین تیمارها وجود دارد ،C.V= %6.92 .دادهها نرمال بودند.
** There is a 99% probability (P≤0.01) that there is a significant difference between the treatments. 6.92% C.V= the
data was normal.
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شکل  -2تأثیر اسانس اسطوخودوس بر روی رشد قارچ خوراکی ( )Agaricus bisporusبه روش اختالط با محیطکشت
Fig. 2. The effect of lavender essence on the growth of edible mushrooms (Agaricus bisporus) by mixing
with culture medium

بر اساس نتایج جدول  3بین غلظتهای مختلف مورد استفاده از اسانسهای گیاه اسطوخودوس و همچنین استفاده از
قارچکش کاربندازیم در کاهش رشد قارچ بیمارگر در آزمون به روش استفاده از دیسک کاغذی اختالف معنیدار وجود
داشت .نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدقارچی اسانس گیاه اسطوخودوس حاصل از آزمون استفاده از دیسک کاغذی نشـان
داد کـه غلظتهای مختلف این اسانس بر رشد قارچ بیمارگر اثر بازدارندگی داشته و بین افزایش غلظت اسانس با میزان
کاهش رشـد قـارچ رابطـه مسـتقیمی وجـود داشت (شکل  .)3در بیـن غلظتهـا ،بـهطور متوسـط بیشترین کاهش رشـد
پرگنـه قـارچهـا ،غلظت  1000پیپیام اسـانس اسطـوخودوس به میزان  83/12درصـد بـوده و دو غلـظت  750و 500
پیپیام بـه ترتیـب در مراتـب بعـدی با مقادیر  71/36و  63/25درصد قـرار گرفتنـد .قارچکش کاربندازیم سبب کاهش
رشد قارچ بیمارگر به میزان  44/49درصد گردید.
جدول  -3تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر اسانس اسطوخودوس بر میزان بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر Lecanicillium

 fungicolaبه روش دیسک کاغذی
Table 3. Analysis of variance related to the effect of lavender essence on the inhibitory rate of growth by
paper disc method
F
**654.30

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

MS
722.63

SS
2890.52

df.
4

0.887

8.87

10

28 99.39

14

منبع تغییرات
اسانس اسطوخودوس
خطا
کل

S.O.V
Lavender essence
Error
Total

** به احتمال  99درصد ( )P≤0.01اختالف معنیدار بین تیمارها وجود دارد ،C.V= %4/25 .دادهها نرمال بودند.
** There is a 99% probability (P≤0.01) that there is a significant difference between the treatments. C.V= 4.25%, the
data was normal.

در آزمون تأثیر اسانس بر قارچ بیمارگر و قارچ خوراکی در سالن پرورش ،از اسانس اسطوخودوس در غلظت  500ppmو
قارچکش کاربندازیم در غلظت  1/5در هزار استفاده شد .بر اساس نتایج جدول  ،4بین تیمارهای استفاده از این اسانس
همچنین استفاده از قارچکش کاربندازیم در افزایش درصد تعداد قارچ سالم و همچنین افزایش وزن قارچهای مورد بررسی
در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیدار وجود داشت.
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شکل  -3تأثیر اسانس اسطوخودوس بر روی رشد قارچ بیمارگر ( )Lecanicillium fungicolaبه روش دیسک کاغذی
Fig. 3. Effect of lavender essence on the growth of pathogen (Lecanicillium fungicola) by paper disc
method

بنا بر جدول  ،5نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدقارچی اسانس گیاه اسطوخودوس همچنین قارچکش کاربندازیم بر
درصد تعداد قارچهای سالم نشـان داد کـه استفاده از اسانس اسطوخودوس باعث افزایش تعداد قارچهای سالم به میزان
 81/25درصد شدند ،در حالیکه درصد قارچهای سالم در تیمار استفاده شده از بیمارگر تنها (شاهد آلوده)  7/30درصد بود.
استفاده از قارچکش کاربندازیم به تنهایی باعث سالم ماندن  83/60درصد قارچها شد که از نظر عددی از سایر تیمارها (به
جز شاهد سالم به میزان  94/16درصد) دارای مقادیر بیشتری بود و با بقیۀ تیمارها اختالف معنیدار نشان داد .البته
اسانس اسطوخودوس در حضور بیمارگر ،توانست نیز تعداد قارچهای سالم را به تعداد  67/62درصد و نسبت به شاهد بیمار
به میزان 7/30افزایش دهند (جدول .)5
جدول  -4تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر اسانس های گیاهی و قارچکش کاربندازم بر درصد تعداد قارچ سالم و وزن قارچ
خوراکی A. bisporus
Table 4. Analysis of variance related to the test of the effect of herbal and fungal essential oils on the
percentage of healthy mushrooms and the weight of edible mushrooms A. bisporus
SS
مجموع مربعات
MS
میانگین مربعات
F
درجه آزادی
تغییرات
منبع
S.O.V
تعداد قارچ
وزن قارچ
تعداد قارچ
وزن قارچ
تعداد قارچ
وزن قارچ
Fungus weight

Fungus No.

Fungus weight

Fungus No.

Fungus weight

Fungus No.

**1787.11

**2471.38

4968.19

2244.02

19872.76

8976.09

2.78

0.908

27.89

9.08

19900.65

8985.17

df.

Essences

4

اسانسها

10

خطا

Error

14

کل

Total

** به احتمال  99درصد ( )P≤0.01اختالف معنیدار بین تیمارها وجود دارد C.V= %2/56 .برای وزن قارچ ،و  C.V= %4/98برای تعداد قارچها ،دادهها
نرمال بودند.
** There is a 99% probability (P≤0.01) that there is a significant difference between the treatments. C.V= 2.56% for
the weight fungi and C.V= 4.98% for the fungi number, the data was normal

در مورد استفاده از تیمارهای مختلف و تأثیر آن بر روی وزن قارچها اختالف معنیداری بین تیمارها از نظر این صفت
مورد مشاهده قرار گرفت (جدول  .)4در این پژوهش بیشترین وزن قارچ در به میزان  322/66گرم در شاهد سالم مورد
مشاهده قرار گرفت ،و بعد از آن تیمار استفاده از قارچکش کاربندازیم با مقدار  295/66گرم در مرتبه دوم قرار گرفت .وزن
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مشاهده شده در قارچهای خوراکی تیمار شده با اسانس اسطوخودوس  262/36گرم بود که اختالف معنیدار در سطح یک
درصد با شاهد بیمار ( 128/33گرم) نشان داد .اسانس اسطوخودوس در حضور بیمارگر ،نیز توانست وزن قارچهای خوراکی
را به تعداد  202/95و گرم نسبت به شاهد بیمار به میزان 128/33گرم افزایش دهد.
جدول  -5مقایسۀ میانگین مربوط به آزمون تأثیر اسانس اسطوخودوس و قارچکش کاربندازم بر درصد تعداد قارچ سالم و وزن قارچ
خوراکی A. bisporus
Table 5. Comparison of the mean related to the test of the effect of lavender essential oil and carbendazim
fungicide on the percentage of healthy mushrooms and the weight of edible mushrooms A. bisporus
Healthy A. bisporus %

Weight of A. bisporus

)Concentrations (ppm

81.25bc

262.36c

500

67.62 d

202.95d

500

Lavender+Pathogen

83.60b

295.66b

900

Karbendazim+Pathogen

7.30e

128.33e

-

)Infected plant (Posetive control

94.16a

322.66a

-

)Control (Healthy plant

Treatment
Lavender

بحث
استفاده از اسانسهای گیاهی میتواند بهعنوان راهحل جایگزینی برای سموم در مراکز پرورش قارچ در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است که ایران غنی از گونههای مهم گیاهان دارویی میباشد که میتوان از آنها برای مبارزه با بیماریهای
گیاهی و ضدعفونی کردن محصوالت کشاورزی بهخصوص محصوالت انباری و همچنین قارچهای خوراکی ،در برابر آفات و
بیماریها استفاده کرد (امیدبیگی .)1374 ،قارچهای خوراکی چوبی شوند و لذا میتوانند سم زیادی را به خود جذب کنند و
از طرفی به دلیل عدم امکان نگهداری آن برای دراز مدت ،نمیتوان سموم زیادی برای مبارزه شیمیایی با بیمارگرهای آن
استفاده کرد و در نتیجه استفاده از موادی با سمیت کمتری بر روی قارچ خوراکی اجتنابناپذیر است .اسانسهای گیاهی
منشأ گیاهی داشته در نتیجه اثرات مضری بر سالمت انسان ندارند و از طرفی به دلیل تجزیه پذیری سریع ،باقیماندۀ سمی
نیز در محیط زیست از خود بر جای نمیگذارند.
در این پژوهش ،اسانس اسطوخودوس توانایی بسیار باالیی را در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ از خود نشان داد.
قدرت بسیار باالی ضدقارچی این اسانس ،بهعلت وجود ترکیبات فنلی در آنهاست .تیمول و کارواکرول ترکیبات ترپنوئیدی
فنوله هستند که بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را نسبت به ترکیبات مؤثره دیگر مانند ترپنها و ترپنوئیدهای با گروههای
عاملی دیگر دارند ( .)Venturini et al., 2002; Liu et al., 2002در اسانس اسطوخودوس عالوه برکارواکرول ،تیمول نیز
وجود دارد ( .)Bullerman et al., 1977تحقیقات مختلف نشان دهندۀ اثر قارچکشی باالی گیاه اسطوخودوس میباشد
( .)Gholamnezhad, 2017ویتساید ( )1976گزارش کرد که با مصرف اسانس اسطوخودوس عالوه بر کنترل عامل بیماری
 Alternari citriوضعیت محصول از نظر کیفی و بازارپسندی به مراتب بهبود یافت (.)Whiteside, 1976
گروگان و همکاران ( )2003به این نتیجه رسید که کارواکرول اثر ممانعتکنندگی بیشتری از تیمول دارد .گنزالس و
همکاران ( )2009گزارش کردند که اسانسهای آویشن ،اسطوخودوس و مرزه قابلیت جلوگیری از رشد قارچهای آلودهکننده
محصوالت غذایی و محصوالت باغی و زراعی را دارا و قادر به جایگزینی مواد ضدقارچی شیمیایی کنونی میباشند .رسولی و
همکاران ( )2009نتایجی حاکی از امکان استفاده از اسانسهای گیاهی در کنترل رشد قارچ بهدست آوردند ( Rasooli et
.)al., 2009
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بر نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،اسانس گیاه اسطوخودوس بهکار گرفته شده توانست در حد قابل قبولی از رشد
قارچ به روش اختالط به محیط جلوگیری بهعمل آورد .در روش اختالط با محیط کشت ،اسانس بهطور دائم در معرض قارچ
بیمارگر قرار میگیرد و ترکیبات ضد قارچی موجود در اسانس فرصت کافی برای رسوخ به دیواره ،غشا و اعماق سلول هدف
را خواهند داشت .مکانیسم اثر ترکیبات فنولی ،مربوط به تأثیر آنها روی غشاء سلولی و تغییر کارایی آنها و در بعضی موارد
تغییر در ساختار غشا است که باعث افزایش آماس و نفوذپذیری غشای سلولی میشود .فنولها باعث افزایش خروج یون
پتاسیم از سیتوپالسم سلول ،از دست دادن شیب  pHسلولی ،کاهش سطح  ATPو سرانجام منجر به مرگ سلول می شوند
(.)Liu et al., 2002
در مورد تأثیر اسانس اسطوخودوس بر کاهش قارچ خوراکی نتایج به شکل دیگری رقم خورد و غلظت  1000ppmاین
اسانس که بیشترین کنترلکنندگی را در مورد قارچ بیمارگر داشت ،بر روی قارچ خوراکی بیشترین کاهش رشد را در کنار
غلظت  750ppmنشان داد .در این آزمون قارچکش کاربندایم بیشترین تأثیر در کاهش رشد قارچ خوراکی را داشت .غلظت
 1000و  750پیپیام از اسانس اسطوخودوس در رتبههای بعدی بودند .ترکیبات قارچکش اسانس اسطوخودوس در مورد
قارچ خوراکی قابلیت نفوذ باالیی (نسبت به قارچ بیمارگر) به داخل قارچ نداشته و در نتیجه نتوانست مهارکنندگی باالیی بر
روی این قارچ داشته باشد.
نتایج آزمون استفاده از دیسک کاغذی نیز روندی مانند آزمون اختالط عصاره با محیط کشت در برداشت .در این آزمون
نیز غلظت  1000پیپیام از اسانس اسطوخودوس بیشترین کنترلکنندگی از قارچ بیمارگر را نشان دادند .نکته حایز
اهمیت در این آزمون کنترلکنندگی نسبتاً پایین قارچکش شیمیایی کاربنـدازیم بود که در آزمونهای قـبـلی معموالً
بیشترین کنترلکنندگی را نشان میداد؛ که این امر را میتوان به خاصیت تدخینی بسیار پایین این قارچکش مرتبط
دانست .همانطور که در منابع مختلف ذکر شده است اسانسها ترکیبـات به شدت فرار ،آب گریز و معـطری هسـتند که
بهعنوان متابولیت ثانویه در ریشه ،ساقه ،برگ ،پوست،گل ،میوه گیاهان مختلف وجود دارند و در حفاظت گیاه در برابر آفات
و بیماریها و همچنین تنشهای غیرزیستی نقش بسیار حائز اهمیتی دارند ( .)Tanovi et al., 2009اسانسها ترکیب
پیچیدهای دارند که شامل الکلها ،آلدهیدها ،کتونها استرها ،اترها و ترپنها هستند .ترپنها و ترئیدها مهمترین ترکیباتی
هستند که سبب خواص ضدمیکروبی اسانسها میشوند ،اما احتماالً بین ترکیبات مختلف اسانسها همافزایی وجود دارد که
سبب افزایش خاصیت ضدمیکروبی آنها میشود (.)Park et al., 2005
تفاوت در اسانسهای گیاهی را احتماالً میتوان به تفاوت در منشأ اسانسهای گیاهی و در نتیجه تفاوت در نوع و
ترکیب مواد تشکیلدهنده اسانسهای گیاهی ارتباط داد .همچنین با افزایش غلظت اسانس گیاهی تأثیر قارچکشی در همه
اسانسهای مورد استفاده در جلوگیری از رشد میسلیومی قارچها افزایش یافته است ،این نتایج با نتایج بهدست آمده توسط
سایر محققین مطابقت دارد .نتایج حاصل از مطالعه لطفی و همکاران ( )1389روی قارچ  Fusarium oxysporumنشان داد
که اسانس گیاهان آویشن ،زنیار و اسطوخودوس باعث مهار رشد قارچ شدند.
در تحقیقی فعالیت قارچکشی عصاره چند گیاه دارویی علیه  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciعامل پژمردگی
آوندی گوجهفرنگی بررسی شد .عصاره آبی و اتانولی  20گیاه دارویی به روش خیساندن استخراج و اثر بازدارندگی از رشد
آنها برای عصاره آبی در غلظت  4000میکرولیتر و تانولی در چهار غلظت  2000 ،1000 ،500و  3000میکرولیتر بر قارچ
بیمارگر از طریق مخلوط یکنواخت عصارههای تغلیظ شده با  15میلیلیتر محیط کشت آگار در تشتکهای حاوی نمونه
قارچ آزمایش شد .نتایج نشان داد که همه عصارههای آبی و اتانولی گیاهان آزمایش شده توانایی بازدارندگی از رشد قارچ را
بهطور معنیداری نسبت به شاهد نشان دادند .عصاره اتانولی گیاهان اسطوخودوس ،کک کش ،درمنه،کلپوره و اکالیپتوس به
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ترتیب نسبت به سایر گیاهان تأثیر قوی بازدارندگی روی رشد قارچ  Fusarium oxysporum f. Sp. lycopersiciداشتند .به
عالوه بهترین غلظت بازدارندگی عصاره الکلی در غلظت  3000میکرولیتر برای اکالیپتوس ،سیر و کلپوره حاصل شد (کهنمو
و جمالی.)1392،
در این آزمون به طور مستقیم اسانسها در محل تولید قارچها بهکار گرفته شدند .نتایج این بخش از مطالعه نشان داد
که اسانس اسطوخودوس عالوه بر اینکه تأثیر قابل قبولی در کنترل قارچ عامل بیماری داشت ،باعث افزایش وزن و تعداد
قارچهای خوراکی نیز شد .افزایش وزن قارچهای خوراکی را میتوان به کنترل عامل بیمارگر توسط اسانس گیاهی نسبت
داد .نتایج تحقیقی در ارتباط با بررسی تأثیر چند اسانس روغنی گیاهی بر بیماریهای حباب خشک و تر قارچ خوراکی
دکمهای ( )A. bisporusنشان داد که تحت شرایط آزمایشگاهی ،اسانسهای اسطوخودوس و آویشن شیرازی بیشترین
قدرت بازدارندگی از رشد میسیلیومی را روی هر دو قارچ بیماریزا دارا بودند (اشکانی.)1391 ،
افزایش وزن قارچهای خوراکی تیمار شده با اسانس اسطوخودوس نسبت به شاهد نشان داد که در ترکیبات این اسانس
عالوه بر ترکیبات ضدقارچی احتماالً ترکیبات محرک رشد قارچ نیز وجود دارد که باعث افزایش وزن چشمگیر قارچهای
آلوده به بیمارگر شد .عالوه بر اثر مستقیمی که عصارههای گیاهی بر کاهش رشد قارچ بیمارگر و همچنین تجزیۀ
افالتوکسین تولیدی از قارچ دارند ،این عصارهها میتوانند مکانیسمهای دفاعی را در گیاه و همچنین میوۀ تحت تیمار فعال
نمایند و از این راه باعث افزایش مقاومت میوه در برابر قارچ بیمارگر شوند .نتایج مطالعات دیگر که در مورد بـررسی بیان
ژنهای رمز کنندۀ آنزیمها و همچنین بررسی فعالیت خود آنزیم ها بوده است نشان داده است که با باال رفتن میزان بیان
ژنهای رمز کنندۀ این آنزیمهای دفاعی مانند پراکسیداز ،کاتاالز و پلیفنل اکسیداز ،میزان فعالیت این آنزیمها نیز افزایش
مییابد و عصارههای گیاهی میتوانند بهعنوان عامل محرک افزایش فعالیتهای آنزیمی و در نتیجه افزایش مقاومت گیاهی
عمل نمایند (.)Gholamnezhad, 2019; Gholamnezhad et al., 2014
علیرغم تأثیر بهسزای این ترکیبات موجود در اسانس گیاه اسطوخودوس ،در افزایش رشد قارچ خوراکی ،اما هیچ
گزارشی در مورد تأثیر اسانس در افزایش رشد قارچهای خوراکی و همچنین گیاهان وجود ندارد .نتایج این پژوهش میتواند
بهعنوان شروع مسیری باشد که استفاده از اسانسها و همچنین عصارههای گیاهی را عالوه بر اینکه به عنوان یک عامل
بسیار خوب برای کنترل بیماریهای گیاهی معرفی میکند از آن میتوان بهعنوان یک محرک رشد حداقل در مورد این
قارچ ( )A. bisporusاستفاده نمود.
نکتۀ قابل توجه دیگر که از نت ایج جنبی این تحقیق بود ،و در ابتدای شروع این تحقیق در این مورد هدفگذاری نشده
بود ،طعمدار شدن قارچهای خوراکی بود .قارچهای خوراکی که توسط اسانس اسطوخودوس تیمار شده بودند ،دارای طعم
این دو اسانس شدند ،به نحوی که بعد از پخته شـدن هم حتی دارای این طعـم بودند .نتـایج این تحقیـق حاکی از اثر
قارچکشی باال ،تأثیر بر روی رشد قارچ خوراکی و همچنین طعمدار شدن این قارچها بود .اگرچه در سالهای اخیر رویکرد به
سمت مطالعۀ اثرات گیاهان دارویی بر بیماریهای حیوانی و گیاهی زیاد شده است ،اما قرنهاست که از گیاهان دارویی و
همچنین عصارهها ،اسانسها و دمنوشهای این گیاهان در ایران ،برای درمان بیماریها در انسان و حتی حیوان استفاده
می شده است ،و حداقل در کشور ما استفاده از این گیاهان و فراوردههای آنها امر عجیبی نیست .نتایج این تحقیق نشان
داد که اسانسهای گیاهی عالوه بر اثرات خوب قارچکشی میتوانند اثر طعمدهندگی بر قارچ خوراکی داشته باشند.
نتیجه گیری
با توجه به این که شرایط جغرافیایی بر مقدار و حتی نـوع متابولیتها مؤثر است ،استخراج اسانس گیاهان در مناطق
مختلف رشد آنها می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد .کمیـت و کیفیت مقدار اسانس و مقدار ترکیبات مؤثره مانند
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کارواکرول و تیمول در نمونههای مختلف در اقلیمهای مختلـف متفاوت میباشـد (یزدانی و همکاران .)1381 ،لـذا پیـشنهاد
میگردد که گیاه مذکور از رویشگاههای مختلف بـا شرایط اقلیمی متفاوت جمعآوری شده و تأثیر شرایط آب و هوایی بـر
میزان ترکیبات بازدارنده مورد بررسی قرار گیرد .اسانس اسطوخودوس حاوی  10درصد استات لینالیل است .با توجه به این
موضوع که ترکیب استات لینالیل دارای بیـشترین میزان متابولیت ثانویه موجود در اسانس ایـن گیـاه میباشـد و همچنین
با در نظر گرفتن اینکه این ترکیب دارای ضدمیکروبی میباشند ( )Bahraminejad et al., 2008میتوان ایـن ترکیب دو
سایر ترکیبات مؤثره در اسانس این گیاه را بـه تنهایی و یا در تعامل با یکدیگر به عنوان عوامل موثر در خاصیت ضدقارچی
این گیاه مورد بررسی قرار داد.
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ABSTRACT
Edible mushrooms are exposed to various diseases and pests that cause a serious reduction in yield. Dry bubble
disease caused by Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams is one of the most important diseases that causes
damage to edible fungi. Due to the fact that a small number of fungicides are currently available to fight against
fungal diseases, on the other hand, the overall resistance of Gia lavender fungi as an alternative to controlling oral
fungal diseases. In this study, the effect of lavender essential oil was tested by two methods of mixing with culture
medium and application of paper disc on the fungus causing dry bubble disease and edible fungus. In another part of
the study, the effect of this essential oil on pathogenic fungi in storage and on edible mushrooms was investigated.
The results of the essential oil mixing test with the culture medium showed that the essential oil of lavender in the
concentration of 1000 ppm prevented the growth of pathogenic fungi by 89.25%. In the case of edible fungi, the
highest inhibition of growth was related to the concentration of 1000 ppm essential oil of lavender and the control
percentage was 65.23%. The results of the paper disk test showed that all the concentrations used in this study were
able to reduce the growth rate of the pathogenic fungus. The highest inhibition rate was 1000 ppm and 83.12%. The
results of the warehouse test showed that lavender essential oil increased the number of healthy fungi by 67.162%
compared to the control by 7.30%. According to the results of laboratory and warehouse tests of lavender essential
oil, they showed a high capacity to control diseases of edible fungi, especially dry bubbles.
Keywords: Dry bubbles, essence, lavender
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