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در  (.Nasturtium officinale L)مه ارۀ الکلی گیاه دارویی علف چشبررسی اثر بازدارندگی عص

 عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی.Fusarium solani) ) رشد قارچ
 

*،1هادی خاوری
 5، رازک مهدی زاده نراقی4، علی مرادی پیام3، کیوان رزاقی2، جعفر نیکان1

 چکیده

 جمله از شیمیایی های کش آفت خطرناك اثرات کاهش هدف با گیاهی زای بیماری عوامل زیستی نترلک امروزه

 یک مقاوم زای بیماری عوامل پیدایش و هدف غیر موجودات بردن بین از زیست، محیط آلودگی بشر، سالمتی تهدید

 قرار توجه مورد اخیر های سال طی گیاهی، های متابولیت میکروبی ضد پتانسیل از استفاده راستا این در. باشد می اولویت

                                                               چشمه علف دارویی گیاه مختلف های اندام عصاره قارچی ضد اثر مطالعه، این در. است گرفته

(Nasturtium officinale L ).قارچ علیه solani Fusarium شرایط در زمینی سیب خشک پوسیدگی عامل 

 در و شد تهیه ماسراسیون روش به درجه 07 اتانول حالل از استفاده با گیاه عصاره. گرفت قرار بررسی مورد آزمایشگاهی

 روی ها عصاره بازدارندگی اثر. گرفت قرار استفاده مورد لیتر میلی در گرم میلی( 077 و 077 ،077 ،077) های غلظت

 اسپور( 0×007) قارچ اسپور سوسپانسیون با که PDA کشت محیط روی کاغذی دیسک روش از استفاده با قارچ رشد

 اجرا به تکرار 0 و تیمار 0 شامل تصادفی کامالً طرح یک قالب در آزمایش این. گرفت انجام بود شده تلقیح لیتر میلی در

 رشد از ای مالحظه قابل طور هب بررسی مورد های غلظت تمام در چشمه علف عصاره که داد نشان آزمایش نتایج. درآمد

 رشد از ممانعت هاله قطر میزان استفاده مورد عصاره غلظت افزایش با همچنین. نمود جلوگیری سوالنی فوزاریوم قارچ

 می و بوده قارچی ضد اثرات دارای چشمه علف دارویی گیاه که دهد می نشان تحقیق های یافته. یافت افزایش قارچ

 بعدی تحقیقات در شود می پیشنهاد. گردد سوالنی فوزاریوم قارچ کنترل در شیمیایی های کش قارچ جایگزین تواند

 .گیرد قرار بررسی مورد زمینی سیب محصول روی قارچ بر گیاه این عصاره اثرات
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 .رشد از ممانعت عصاره، سوالنی، فوزاریوم چشمه، علف :کلیدی های واژه

 مقدمه

یکی از محصوالت عمدۀ کشاورزی است که در بسیاری از مناطق  (.Solanum tubersoum L)سیب زمینی  

مختلف جهان مورد کشت قرار می گیرد. این محصول در اغلب نقاط جهان خصوصاً در کشورهای اروپایی بخش 

عمده ای از رژیم غذایی مردم را تشکیل می دهد. تاکنون ارقام مختلفی از گیاه توسط محققین معرفی گردیده و 

ردن ارقام با تولید باال و دارای صفات کیفی خصوصاً مقاوم به بیماری ها، مطالعات گسترده و مستمری در برای پیدا ک

حال انجام است. غده های سیب زمینی در انبار مورد حملۀ قارچ های مختلف از جمله فوزاریوم قرار گرفته و دچار 

غده های سیب زمینی را در انبار آلوده کرده  خسارت می گردند. یکی از آن ها بیماری پوسیدگی خشک می باشد که

( بررسی و 4091و آنها را غیر قابل استفاده می نماید. این بیماری در انبار برای اولین بار توسط اسمیت و سونیگل )

گزارش گردیده و سپس از کشورهای مختلف جهان آفریقای جنوبی، بریتانیا، مکزیک، آرژانتین، ایتالیا و ایران نیز 

(. تاکنون مطالعات متعددی روی این بیماری انجام شده و 4010؛ تروند و هولز، 4631ش شده است )صارمی، گزار

گونه های مختلفی از فوزاریوم به عنوان عامل بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی معرفی شده است. در منطقۀ 

یر مناطق کشور از جمله اصفهان نیز ( و در سا4631و  4631دماوند و زنجان این بیماری توسط نگارنده )صارمی، 

 مواد بالقوه پتانسیل از استفاده (، گزارش گردیده است.4633توسط سایر محققین )نصر اصفهانی و همکاران، 

 گرفته است  قرار زیادی محققین توجه مورد حشره کشی و ضدقارچی ضدباکتریایی، اثرات با بیولوژیکی

.(Muyima, et al. 2004; Pitaroki, et al. 2003)وزن با طبیعی ثانویه متابولیت هزار بر بالغ گیاهان 

 و آفات مقابل در گیاه دفاع در متابولیت ها این از بسیاری که Dixon, 2001))کنند  می تولید پائین مولکولی

مقطع کارشناسی، رشته تولید و  پروژه یک از بخشی که تحقیق این در.  (Cowan, 1999)باشند  می مؤثر امراض

قارچ فوزاریوم  علیه الکلی گیاه دارویی علف چشمه بر عصاره اثر است، گیاهی هره برداری از گیاهان دارویی و معطر ب

تاکنون گزارش های زیادی از تاثیر  .گرفت قرار بررسی پوسیدگی خشک سیب زمینی مورد سوالنی عامل بیماری

اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهان  ،ارائه شده استعصاره آبی و الکلی گیاهان مختلف روی قارچ ها و باکتری ها 

دارویی در بررسی های بسیاری ثابت شده است، نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر اثر مهار کنندگی عصاره علف 

ز پیروی می است که از الگوی وابسته به دُ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی چشمه بر روی قارچ فوزاریوم سوالنی

شان می دهد که اثر بازدارندگی در غلظت های باال بیشتر بوده چون عصاره خلوص بیشتری از نظر مواد کند، نتایج ن

بدست آوردند.  (4613)مؤثره دارد. نتایج بدست آمده منطبق با نتایجی بود که عطایی عظیمی و همکاران در سال 

فوزاریوم سوالنی دریافتند که  وم بیکالر برالکلی و فنلی دانه و برگ سورگ در بررسی اثر ضد قارچی عصاره های آبی،

میلی گرم در لیتر روی این قارچ بسیار موثر بوده و بطور کامل مانع از رشد آن  12و  49ترکیبات فنلی با غلظت های 

( طی بررسی که بر روی اسانس آویشن برای کنترل قارچ فوزاریوم 4614مجتبی بنیادیان و همکاران ) .می شود
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درصد برای روغن های فرار آویشن دارای اثر  9.6و  9.1و  9.4کلیه ی غلظت های  بیان کردنددادند سوالنی انجام 

مطالعۀ  در ، که این نتایج قابل تطابق با نتایج این آزمایش بود.معنی داری در کنترل قارچ فوزاریوم سوالنی می باشد

زای  روی برخی قارچ های بیماری4یاه دارچین( اثرات ضد قارچی عصاره خام گ4613) همکاران الملکی ودعب دیگری

)قارچ ایستایی( بسیار خوبی بر  دریافتند که: این گیاه اثر بازدارندگیبررسی نمودند و گیاهی به روش دیسک کاغذی 

بیشترین تاثیر بازدارندگی مربوط به عصاره استخراجی با حالل  رشد قارچ های مورد بررسی در این مطالعه دارد.

( در 4611مجتبی عبدالملکی و همکاران ) که نتیجه ی این آزمایش هم با آزمایش ما مطابقت داشت. ،استون بود

و  Rhizoctonia solaniبررسی اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ های 

Phytophthora drechsleri  ،لعه بیانگر پتانسیل عوامل پوسیدگی ریشه چغندر قند، دریافتند نتایج این مطا

 انجام باالی عصاره های گیاهی در مهار عوامل بیماری زای گیاهی است، که با نتایج آزمایش ما هم خوانی دارد.

 عوامل کنترل منظور به تر ایمن و تر جدید های روش به دستیابی جهت راهی زمینه این در گسترده های مطالعه

و یکی از   Solanaceae از تیرۀ Solanum tubberosum سیب زمینی .بود خواهد گیاهی زای بیماری

گیاه سیب از اهمیت زیادی در کشاورزی و تغذیه مردم دنیا برخوردار است.  مهمترین محصوالت زراعی است که

های مختلف از گیاهان زراعی  و سازگاری با محیط زمینی بعلت داشتن خصوصیات مطلوب از قبیل ارزش غذایی باال

پس از گندم، ذرت و برنج از مهمترین محصوالت  در سال میلیون تن 690. این گیاه با تولید حدود بسیار مهم است

ای است که هم سازگاری این گیاه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف به گونه .کشاورزی جهان به شمار می رود

های دلیل اثرات محدود کننده تنششود، با این حال به کشور جهان، سیب زمینی تولید می 419اکنون در بیش از 

 مناطق مختلف نظیر کم آبی و خشکی و نیز حرارت باال، بیشترین میزان تولید و عملکرد این گیاه درکشورهای

زا روی فرآورده های  میزان خسارت ناشی از عوامل بیماری. (4613)کاظمی و همکاران،  شودحاصل می معتدله

تولیدی تخمین زده می شود که در این بین قارچ ها سهم عمده ای را به  درصد میزان محصول 41کشاورزی حدود 

زندگی بشر به وجود و سالمتی گیاهان وابسته است.  (Moghadasi et al, 2006). خود اختصاص می دهند

درصد غذای انسانی از حدود ده گونۀ گیاهی که  12تقریبا  درصد غذای انسان از نباتات تامین می شود. 09حدود 

باشند به دست می آید. گیاهان از نظر تامین غذا برای حیوانات، تولید  همترین آنها گندم، برنج و سیب زمینی میم

بنابراین توجه به حفظ و سالمتی  فرآورده های صنعتی و دارویی و سالم سازی محیط نیز بسیار مهم می باشند.

ا بودن عناصر غذایی در خاک، حرارت، نور و غیره گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار است. سالمتی گیاهان به مهی

 ها، آفات و شرایط نامساعد محیطی محفوظ بمانندی بیمار گیاهان باید از گزند ارتباط دارد و عالوه بر این فاکتور ها،

 ایعات میوه و سبزی در اثر آلودگی های میکروبی هر سالهض (.4611 الهی نیا،؛ 4610والتراستیونسون و همکاران، )

کند و مقادیر قابل توجهی از این محصوالت در اثر فساد ناشی از این  خسارات فراوانی را به تولید کنندگان وارد می

های گذشته تعداد زیادی از سموم شیمیایی، ترکیبات گوگردی آلی و  ریخته می شوند. طی سال آلودگی ها دور
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فی شده اند. اما در اکثر موارد به علت مشکالت زیست معدنی، و مواد اکسید کننده جهت کنترل این بیماری ها معر

محیطی بازمانده های سموم، ایجاد سمییت برای انسان، ایجاد نژاد های مقاوم و در برخی موارد هزینه های بسیار 

 جهان، در جمعیت افزایش فزاینده روند با (.4611 ،باال، مصرف این گونه ترکیبات با محدودیت مواجه است )راحمی

 از استفاده راستا این در خواهد بود. کشاورزی بخش در بیشتر توسعه مستلزم جمعیت این برای غذایی امنیت ینتأم

شد  نیز غافل کننده محدود عوامل کنترل از نباید اما باشد، راهگشا می تواند پایدار و باال عملکرد با زراعی ارقام

 49 که بطوری می باشند، امراض و آفات تولید، کننده ودمحد عوامل مهمترین از (. یکی4612فر،  توحید و )جعفری

 199 از بیش که است حالی در این و می رود بین از گیاهی امراض و آفات توسط جهانی غذای از تولید درصد

 گیاهی طب دیگر سویاز  Strange & Scott, 2005).نیستند ) برخوردار غذای کافی از جهان در نفر میلیون

 گرفته قرار استفاده مورد تمدن ها تمامی در دیرباز از و شده شناخته بشر سوی از که است رماند شکل قدیمی ترین

 قرار توجه مورد چندان کشاورزی بخش در میکروبی گیاهان ضد خواص از استفاده گذشته، سال های است. در

 از ناشی تهدیدهای و مشکالت و آن ها گرانی و شیمیایی داروهای زیاد بسیار جانبی عوارض اخیراً، اما است. نگرفته

 در کنار نیزکشاورزی  بخش متخصصین تا شده سبب کشاورزی، های سامانه در شیمیایی سموم رویه بی مصرف

(. 4613همکاران،  و برآیند )ستاری دارویی گیاهان از بیشتر چه هر بهره گیری صدد در پزشکی، علوم محققین

می  میکروبی ضد خواص جمله از متفاوت، زیستی های فعالیت با اتیترکیب دارای گیاهی های عصاره و اسانس ها

 قارچی ضد باکتریایی، ضد اثرات مطالعه به زیادی پژوهشگران راستا این در (Rodriguez et al., 2005). باشند

 ;Alam et al. 2007, Muyima et al., 2004)اند پرداخته های گیاهی عصاره و اسانس ها کشی حشره و

Pitaroki et al., 2003; Shimoni et al., 1993). می  نظر به است، گرفته صورت تاکنون که مطالعاتی با

 گیاهان دفاعی واکنش های در مهمی اکولوژیکی نقش های طبیعی، موادی عنوان به ثانویه، متابولیت های رسد که

 و شناخت (Cowan, 1999).  باشند می مؤثر و امراض آفات مقابل در گیاه دفاع در متابولیت ها از بسیاری دارند.

 این متابولیت ها نوع حتی و مقدار بنماید. امراض و آفات کنترل به مؤثری کمک می تواند متابولیت ها این بررسی

این مطالعه با هدف  (Azlan et al., 2003). دارد  بستگی رویش محل جغرافیایی و محیطی شرایط به در گیاهان

رشد قارچ  در .Nasturtium officinale Lرۀ الکلی گیاه دارویی علف چشمهبررسی اثر بازدارندگی عصا

Fusarium solaniبه حداقل منظور دستیابی بهدر شرایط آزمایشگاهی  عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی 

 .(Rasooli & Mirmostafa, 2003)درآمد اجرا به گیاه دارویی علف چشمهعصارۀ  4(MIC)غلظت بازدارندگی 

 ش هامواد و رو

 رد استفاده و نحوه ی جمع آوری آنگیاه دارویی مو

می  Cruciferaeاز تیرۀ .Nasturtium officinale L  گیاه دارویی مورد استفاده در این آزمایش علف چشمه

های صاف نیمه جاری )جریان های مالیم آب( می روید. ابتدا گیاه مورد نظر را از طبیعت  این گیاه در آب. باشد

شو بقایای اضافی )خشک، زرد و له شده( را  یز جمع آوری و پس از شست ویاستان لرستان در فصل پا در بیران شهر
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ثیر قدرت بازدارندگی أسپس با توجه به هدف آزمایش و بررسی ت جدا کرده و گیاه را در سایه خشک نمودیم. کامالً

 دادیم:   مراحل ذیل را انجام عامل بیماری عصاره بر قارچ

 

 هۀ الکلی گیاه دارویی علف چشمارعص تهیۀ

 .همدان تهیه شدکشاورزی و منابع طبیعی تحقیقات  گیاهپزشکی مرکز بخشر آزمایشگاه دعلف چشمه عصاره الکلی 

انجام گرفت، ابتدا مواد  (1993)دورلینگ و همکاران، عصاره گیری با حالل الکلی با استفاده از روش ماسراسیون 

گرم آنرا توسط ترازو های دقیق در آزمایشگاه توزن نمودیم و به  199دیم و به میزان گیاهی خشک شده را آسیاب کر

روز به صورت هر روز آن را هم 41اضافه کردیم و سپس به مدت  39°برابر وزن گیاه خشک، الکل اتانول  2مقدار 

دن حالل و خشک شدن روز عصارۀ حاصله را از کاغذ صافی عبور دادیم و بعد از تبخیر ش41زدیم، بعد از گذشت 

 Fusarium solaniقارچ ، Fusarium solaniتهیه جدایه قارچ  عصاره آنرا برای انجام آزمایش آماده نمودیم.

سیب  غده های همدان از استان مورد بررسی در آزمایشگاه گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

برای ، اسپور قارچ تهیه سوسپانسیون.وخالص گردید آلوده و دارای عالئم پوسیدگی خشک جداسازی زمینی

 19استفاده شد، ابتدا محیط کشت را برای مدت 14(PDAدکستروز آگار ) –کشت قارچ از محیط کشت سیب زمینی 

جدایه های مربوط به گونه فوزاریوم اتمسفر( استریل کردیم. سپس  4.2درجه و فشار  414دقیقه در اتو کالو )دمای 

درجه سانتی گراد در انکوباتور  13در دمای  و کشت داده شد PDA حاوی محیط کشت هایپتری دیش  در

ی آنها یزا اسپورو  پرگنه بعد از رشدشبانه روز از زمان کشت نمونه های قارچی و  41نگهداری شدند پس از گذشت 

استفاده از اسکالپل با  ها ریخته شده و پتری دیشآب مقطر استریل به روی هر یک از مقداری  در محیط کشت،

. و سوسپانسیون بدست آمده از هر یمو اسپورها را درون آب مقطر معلق نمود استریل سطح آنها خراش داده شد

در  تعداد اسپور های موجود در سوسپانسیون شمارش شد و 6جمع آوری گردید و با استفاده از الم هماسیتومتر پتری

 کردیم.به ازای هر میلی لیتر تنظیم اسپور  (4×349) به میزانرا ها  نهایت تعداد آن

 قارچی عصارۀ الکلی علف چشمهارزیابی فعالیت ضد 

)رسهولی و میهر مصهطفایی،    11صهفحه کاغهذی   این اثرات با اندازه گیری ناحیه ممانعت از رشد قارچ بهه روش نفهوذ از  

عهدد   1بهه تعهداد    PDAکشهت  پتری دیش های حاوی محهیط  ابتدا  :گرفتند به شرح زیر مورد ارزیابی قرار( 1996

)توسهط سهمپلر( وارد محهیط کشهت      میلهی لیتهر   9.2د و از سوسپانسیون تهیه شده مقدار یبرای هر تیمار تهیه گرد
                                                           

1. Minimum Inhibitory Concentration                   2. Potato - dextrose agar                                 

3.Disposable hem cytometer                            4.Disc Diffusion 

5. Millipore filter 2                                        6. BLANK PAPER disc (6.4 mm Diameter) 
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PDA عصهارۀ   .کهردیم آغشته به قارچ بصورت یکنواخت  با استفاده از میلۀ شیشه ای استریل و کل سطح آنرا نمودیم

، جههت  دادیممیلی گرم در میلی لیتر تهیه و مورد آزمایش قرار  399و  299 ،199 ،699غلظت های  در را مورد نظر

میلهی   3بهه قطهر    3، سپس دیسک های کاغذیدادیمعبور  2میکرو متری 1حذف آلودگی باکتریایی عصاره را از فیلتر 

ر وسهط  و د یمرا برداشهت ، آن هها  پس از آغشته نمهودن دیسهک هها    دادیم ومتر را در غلظت های مختلف عصاره قرار 

بالفاصله دور پتری ها را بهرای جلهوگیری از آلهودگی آن     و یمدادمحیط کشت های آغشته به سوسپانسیون قارچ قرار 

قهرار  گراد  درجه سانتی 13را در انکوباتور در دمای  پتری ها سپس (Meliss et al 2005) ها نوار پارافیلم کشیدیم

عصاره را به طور روزانه و تا زمانی کهه سهطح محهیط کشهت     گی شعاع هاله بازدارندساعت،  11دادیم. پس از گذشت 

درصهد  کهردیم.  یادداشهت  پتری های شاهد توسط قارچ بطور کامل اشغال شهود بوسهیلۀ خهط کهش انهدازه گیهری و       

 :شد محاسبه زیر شرح به با استفاده از فرمول عصاره علف چشمهبازدارندگی 

               IP= dc–dt×100/dc 

IP =4دارندگیدرصد باز 

dc =قطر هاله قارچ در شاهد 

dtقارچ در تیمار عصاره = قطر هاله 

و تماسههی  درایههن آزمههایش از عصههارۀ گیههاه دارویههی علههف چشههمه، آب مقطههر و قههارچ کههش سیسههتمیک      

 .تیمار کنترل شاهد و تیمار شیمیایی استفاده شد به ترتیب بعنوان تیمار طبیعی، 1)ایپرودیون+کاربندازیم(

 ار رفته در آزمایشتیمار های بک

                       (mg/ml199 . غلظههت عصههاره علههف چشههمه )  1(       mg/ml 699. غلظههت عصههاره علههف چشههمه )   4

(      mg/ml 399. غلظهت عصهاره علهف چشهمه )    1            (     mg/ml 299. غلظت عصهاره علهف چشهمه )   6

 . تیمار قارچ کش )سم ایپرودیون+کاربندازیم(3                 . تیمار کنترل آب مقطر )شاهد(                    2

 تجزیه و تحلیل آماری 

به علت وجود عدد صفر در بین داده تیمار انجام گردید.  3تکرار و 1این آزمایش در قالب یک طرح کامأل تصادفی با 

 و SAS هایبا استفاده از نرم افزارآزمایش آماری داده های  تجزیه و تحلیلاستفاده شد.   ها از تبدیل
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 C-MSTAT  مقایسه شد 94/9در سطح 64آزمون چند دامنه ای دانکنانجام گردید. میانگین داده ها با استفاده از 

 .(4613)بصیری 

 

 

 

 و بحث نتایج

 علف چشمهگیاه اثر عصاره  

وجهود دارد   % 4تجزیه آماری نشان داد که بین تیمار های طرح از نظر آمهاری اخهتالف معنهی داری در سهطح     نتایج 

(. همچنین مشخص گردید که تمام غلظت های عصاره علف چشمه بطور معنهی داری از رشهد قهارچ    4)جدول شماره 

هاله ممانعهت از رشهد بهه ترتیهب      (. به طوری که میانگین قطر1فوزاریوم سوالنی جلوگیری می کنند )جدول شماره 

میلی گرم در میلی لیتر می باشد که مربوط بهه   399در غلظت  29/1میلی گرم بر میلی لیتر و  699در غلظت  12/4

کمترین و بیشترین غلظت عصاره مورد آزمایش بود، یافته های این تحقیق نشان داد کهه بها افهزایش غلظهت عصهاره      

 افزایش یافت.  میانگین قطر هاله عدم رشد نیز 

 

 تجزیه واریانس اثر عصاره الکلی علف چشمه بر قارچ -1جدول شماره 

Table1. Analysis of variance alcoholic extract of the mushroom fountain grass 

                                                           

1. Inhibitory percentage                                 2.IPRODIONE + CARBENDAZIM 52.5% WP                        

3. Duncan's multiple range                                               

 Fs (MSمیانگین مربعات ) (ssمجموع مربعات ) (dfدرجه آزادی ) منابع تغییرات

 87/668 63/16 613/36 5 تیمار )غلظت(

** 

  063/0 365/0 17 خطا

  - 131/36 66 کل
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 %1و  %5** به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار درسطح احتمال ,* 

*and**significant at the 5% and 1 levels probability respectively 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه میانگین ها به روش دانکن -6جدول شماره 

Table2. Comparison of means by Duncan 

 تیمار میانگین گروه بندی دانکن

a 86/66 قارچ کش 
b 18/63 300 
c 81/11 500 

cd 57/18 600 
d 67/13 600 
e 000/0 آب مقطر 

 

 

 

 مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد در عصاره علف چشمه -1نمودار شماره 

Chart1. compares the average diameter of the inhibition of the extract of Nasturtium 

    36/6 ضریب تغییرات)درصد(
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 نتیجه گیری

 عامل قارچ رشد بازدارنده که عصاره گیاه دارویی علف چشمه است این گرفت توان می پژوهش این از که ای نتیجه

ید که در مقایسه با کار های انجام شده توسط دیگر محققین نشان دهنده تای بوده پوسیدگی خشک سیب زمینی

 تواند می تأثیر عصاره های گیاهی بر کنترل قارچ های عامل بیماری زای گیاهی می باشد. عصاره علف چشمه

 مصرف که به محصول سیب زمینی روی مهم بیماری زای قارچ این کنترل مصنوعی در های کش قارچ جایگزین

ها و عصاره های  اسانس با اعی و باغیمحصوالت زر تیمار این که به توجه با البته. گردد رسد، می انسان مستقیم

 اسانس و عصاره که تیمارهای محصوالتی پذیرش دارد احتمال بنابراین دهد می تاثیر قرار تحت را ها آن طعم گیاهی

 های روش از با استفاده شود سعی باید ولی شود مواجه مشکل با کننده سوی مصرف از است شده اعمال ها آن روی

 حداقل به گذارد می آن ها کیفیت روی که اثراتی تا ها و عصاره ها استفاده شود اسانس از غلظت حداقل مناسب

 ن های فرموالسیو در های گیاهی از عصاره استفاده امکان تا شود انجام زیادی تحقیقات بایست می البته .برسد

 شود. فراهم از محصوالت کدام هر برای مناسب
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 سپاسگذاری
  اما نیست عزیزان این  شأن  در  نوشتار این رساندند . اگرچه یاریم  بزرگوارانه  زیادی  راداف  تحقیق این  انجام  در

 دکتر کیوان رزاقی ،   دکتر جعفر نیکان ،  آقای ارجمند و فرهیخته جناب از : استاد شود تشکرمی ادب رسم به

امور زراعی و باغی مجتمع  مدیر گروه محترم و همچنین  مهندس علی مرادی پیام، مهندس رازک مهدی زاده

 .جناب آقای مهندس هادی فصیحیآموزش جهاد کشاورزی همدان، 

 در بارگاه میر ادب پرور آورم             چیدم گلی ز باغ ادب تا بروز عید "

 "من گل نثار مردم دانشور آورم     حیف است با خسان گل دانش کنی نثار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مأخذمنابع 

 

 و زراعهت  هها،  سهردخانه  و انبارهها  در زمینهی  سهیب  غده پوسیدگی عوامل بررسی -4611نجفی نیا، م. ارشاد، ج.  .آزادوار، م .4

 . 4613، تابستان32 شماره باغبانی

. گهیالن  دانشگاه انتشارات. گیاهان در زا بیماری عوامل سایر و ها قارچ شناخت و گیاهی شناسی بیماری. 4611. ع نیا، الهی .1

 .صفحه 313

 و خاکسهتری  پوسهیدگی  کنتهرل  بر ریحان اسانس تاثیر -. م مقومی،. ش شعیبی،. ی مستوفی، 4613 .الف مرجانلو، . اصغری6

 هشهتم،  و بیسهت  مسلسهل  شهماره  اول، دوره هشتم، دارویی، سال گیاهان فصلنامه ،(سلوا) فرنگی توت برداشت از پس کیفیت

 4613. زمستان

 .صفحه 631دهم،  شیراز، چاپ دانشگاه کشاورزی، انتشارات علوم رد آماری طرحهای -4613 .بصیری، ع .1

 سهیب  Fusarium solani تنهوع  بررسهی  -4611. ف فهر،  شهکوهی . پهور، ب  جعفهر . رستگار، م فالحتی. س راوری، . بقائی2

 .4613 شهریور -مرداد سوم، شماره چهاردهم، جلد طبیعی، منابع و کشاورزی علوم مجله زمینی،
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 چکیده انگلیسی

Inhibitory effect of ethanol extract of Water Cress (Nasturtium officinale 

L.) on the growth of Fusarium solani, the causal agent of Potato dry rot,               

in vitro. 

, Razak Mehdi zadeh 4Ali moradi payam ,3, kivan razaghi2*, Jafar Nikan1Hadi khavari
5naraghi 

 

Abstract:  

Biological control of plant pathogens with the aim of reducing the harmful effects of 

pesticides on human health threats, environmental pollution, eliminating non-target 
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organisms and the emergence of resistant pathogens is a priority. In this regard, the use of 

antimicrobial potential of plant metabolites, have been discussed in recent years. In this study 

the effects of ethanol extract of Water Cress (Nasturtium officinale L.) on the growth of 

Fusarium solani, the causal agent of Potato dry rot, in vitro were investigated. The 

experiment was performed in the frame of a randomized complete block design with six 

treatments and four replicates. The treatments were 300, 400, 500 and 600 mg/ml of extract 

of Nasturtium officinale L. and a fungicide and were as controls. For this purpose, the plates 

of (PDA) medium were inoculated with the suspension spore of Fusarium solani (1×106 

spore/ml) and the disk diffusion method was used to evaluate the effect of the extracts on the 

growth of the fungus. The results indicated that all concentrations of the extract used, were 

effective in controlling the growth of the fungus and the effect was close dependent. These 

rents suggest that the extract of Nasturtium officinale L. can be used to control in the growth 

of Fusarium solani. However, recommended further investigations on control of the fungus in 

potato are needed.                                             

 

Keywords: Nasturtium officinale, Fusarium solani, Extract, annoyance of growth 


