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  چکيده
  

،   تلخ ، زيتون  و خودرو شامل آقطي  بومي ياهگ   شش عصاره  ضد قارچي اثرات ين بررسيدر ا  

   در شرايط  برنج  بالست  بيماري  عامل،Magnaporthe grisea   روي مرزههفت بند و ،  گندواش ، سرخس

 در   شده آوري جمع تازه  هاي گبر)  ليو و متان اتانلي (  الكلي يها عصارهأثير  ت.شدانجام   آزمايشگاهي

 قرار ي مورد بررسيدر داخل تشتک پتر PDA   غذايي  در محيط  قارچ ميسليوم   از رشد شعاعي جلوگيري

 رشد قارچ داشته باشند به ي رويتواند اثر بازدارندگي بکار رفته ميها عصارهج نشان داد که ينتا. گرفت

را داشت  ED50 (Effective dose) نيگندواش کمترشده شي آزماي اتانوليها عصارهن ي که در بيطور

 به ED50زان ين آنها بر اساس مياثرترن تا کمي از موثرتري اتانوليها عصاره. ن عصاره بوديو موثرتر

ن مشاهده شد که در يهمچن.  شديريگتون تلخ و مرزه اندازهيبند، ز، سرخس، هفتيب گندواش، آقطيترت

 ير را روين تاثيشتري را داشته و بED50ن ي و گندواش کمتري شده آقطشي آزماي متانوليها عصارهن يب

 اختالف ي آقطED50تون تلخ با يبند، مرزه و ز سرخس، هفتي متانوليها عصاره ED50. قارچ نشان دادند

بند، ، هفتيب گندواش، آقطين آنها به ترتياثرترن تا کمي از موثرتري متانوليها عصاره.  داشتنديداريمعن

 ي و اتانولي متانوليها عصاره ED50 که ،ج نشان دادينتا.  شديريگتون تلخ و سرخس اندازهيزه، زمر

شتر ي بي عصاره اتانولير بازدارندگيفقط در مورد سرخس، تاث. نداشتند% ٥ در سطح يدارياختالف معن

   آني اتانول عصارهED50 برابر ٦٥/٢ ي عصاره متانولED50که  ي آن بود، به طورياز عصاره متانول

  . باشديم

 
  .ED50، ي، عصاره متانولي اتانولعصاره ،Magnaporthe grisea :هاي كليديواژه

  
  مقدمه 

 Pyricularia grisea قارچ از يناشبيماري بالست 

Sacc. )با فرم جنسي Magnaporthe grisea Hebert(  که
هاي مهم اين  يكي از بيماري،شودد ميجاي ادر برنج

). Webster & Gunne, 1992(باشدميک راتژيمحصول است
هاي طبيعي گياهان را وردهآدنيا اثر فرمحققين مختلفي در 

ها و ساير عوامل بيماري زا مورد بررسي قرار روي قارچ

هاي در يكي از مراجع قديمي به استفاده از روغن .اندداده
 گياهي براي كنترل سفيدك سطحي كدو اشاره شده است

)Martin & Salmon, 1930.( هم اكنون عصاره طبيعي 
 كشاورزي نوين هايوردهآفر منابع مهمترينگياهان يكي از 

 كه ،(Cardellina, 1988; Gulter, 1998) روندمي شماره ب
 ;Neilson et al., 1977)مضر حشرات كنترل در

Emosairure & Ukeh, 1996; Jalali Sendi et al., 2003; 
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Jalali Sendi, 2003) ياهيگ هايماريبي(Al-abed, 1992; 
Al-abed et al., 1993; Rao, 1994; Febry et al., 1996; 
Amadioha, 1998; Amadioha & Obi, 1998; Eksteen 

et al., 2001) پرندگان دافع عنوان به و(Dixit& Tripathi, 
1975; Lapis & Dumancus, 1978; Pandy et al., 1982; 
Annapurna et al., 1983; Singh, 1994; Naidu & 

John, 1998)  رندي گيممورد استفاده قرار.   
  ي گياهانها عصاره يکشقارچاثرات بالقوه 

Polyathia longifolia Sann دارطاول آالله و 
(Ranunculus sceleratus L.)به اثبات رسيده است  

(Metcalf, 1906; Dixit& Tripathi, 1975; Lapis & 
Dumancus, 1978;  Annapurna et al., 1983; Mason 

& Mathew, 1996) يهاقارچ کنترل نيو همچن 
Fusarium oxysporum Schltdl، Aspergillus niger 

Tieghو  A.flavus Link )امي غده يدگيعوامل پوس (
 Xylopia aethiopica (Dunal) اهانيتوسط عصاره برگ گ

 & Okigbo) (.Zingiber officinale Rosc)ل ي زنجبو

Nmeka, 2005) از رشد قارچيري جلوگو Corynespora 

cassiicola Weiاهي گي رو Hevea brasiliensis L.   
 Ageratum)يابر گل ياه داروئيبا استفاده از پنج گ

conyzoides L.)، Centrosema pubescene Benth.، 
Emilia coccinea Sweet.، حانير(Ocimum basilicum 

Muell.) و Solanum torvum Sw. (Okigbo & Nmeka, 

 Caesuliaروغني  عصاره اثر .استگزارش شده  (2005

axillaries Roxb. برنج يا لکه قهوهيماري کنترل بيرو 
شود، يجاد مي اBipolaris oryzea Sawadaکه توسط 

  مؤثرتر 
  كش سنتتيك گزارش شده و سميت  نوع قارچ٨از 
  ست نشان داده شده ايمارين بياآن عليه  قوي

(Pandy et al., 1982). نشان يشگاهيدر مطالعات آزما 
حان مقدس ي ر عصاره برگ گياهانداده شده است که

(Ocimum sanctum L.)،Nyctanthes arbortritis L.و  
 قارچوم يرشد شعاعي ميسل (.Citrus limon L) نيريموشيل

   و در گلخانهدهديبالست برنج را کاهش معامل بيماري 
   را کنترل کرده استيماريب نيکامل ابه طور نيز 

(Webster & Gunnell, 1992) .  
ت بالست برنج وجود يري مدي براي مختلفيهاروش

 مبارزه با يامروزه در شمال کشور برادارد، اما متاسفانه 
 ي و تر١فنفوسي ادهاي کشعامل بالست برنج از قارچ

                                                                                         
1. Edifenphos 

چون .  شودي استفاده ميابه طور گسترده ٢کالزوليس
 ي در استانهايزان بارندگي و مينيرزمي زيها آبسطح
 به  مذکوريهاکشن قارچيباشد، بنابرا ي باال ميشمال
كاربرد ن يهمچن. سازند ي را آلوده مينير زمي زي آبهايآسان

سموم شيميائي به منظور كنترل اين بيماري عوارض 
شدن قارچ عامل بيماري بالست در مقاوم متعددي از قبيل

 پايداري كم در ،سوزي روي برنجخاصيت گياه ،مقابل آن
محيطي و اثرات زيست ،مقابل شستشو در اثر بارندگي

 ;Disthaporn, 1994)جانوران داردسميت براي 

Ishinguro, 1994; Kim, 1994; Rao, 1994). مشکل 
ها توسط کشح از آفتيگر عدم توجه به استفاده صحيد

با توجه به . )Okigbo & Nmeka, 2005( کشاورزان است
کنند و يد مي توليادي زي ثانويکياهان مواد متابولينکه گيا

اهان را در مقابل ي گ،ييايمين مواد متنوع شي از ايقسمت
بنابراين استفاده از عصاره . کنديها محافظت مپاتوژن

 طبيعي گياهان در صورتي كه اثرات بازدارندگي مؤثر و
 ،عي داشته باشدتركيبات شيميايي مصنو قابل مقايسه با

ل هدف از ين دليبه هم. هاي مناسبي خواهد بودجايگزين
 ي الکليها عصاره از يق، غربال نمودن تعدادين تحقيا
 ،.Sambucus ebulus L)  (يالن شامل آقطي گياهان بوميگ

 Mellia) تلخ زيتون ،.Artemisia annua L) ( گندواش

azedarach L.)، بند هفت(Polygonum persicaria L.)، 
ن يو همچن (Pteridium aquilinem (L.) Kum) سرخس
جهت کنترل عامل بالست  (.Satureia hortensis L) مرزه
  .  باشد ميبرنج 
  

  ها مواد و روش
   آنهايلص سازاو خ ياهان مورد بررسيه عصاره از گيته

 :شامل   گيالن  بومي اهيپنج گونه گ   تحقيق در اين
 شده از  آوري جمعرخس بند و س، گندواش، هفتآقطي
آوري شده از   جمعتون تلخيز شاليزارهاي رشت و  اطراف
 از بازار مورد   شده خريداريمرزه   سرا و همچنين صومعه
  . قرار گرفتند استفاده

 تاًي مختلف نهايها روشي روي مقدماتيپس از بررس
 استفاده ها عصارهجهت استخراج ) Tewari) 1995 روش
ها و  ها از شاخه  برگ س از جداكردنپن اساس يبر ا. شد

 در   ساعت٤٨   مدت به،  سترونمقطر   با آب  آنها يشستشو

                                                                                         
2. Tricyclazole 
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 پودر شدند   آسيابلهيبوس و  دنديگرد   خشك٥٠°C  يدما
)Lin & Tsuzuki, 2003 .(ه شده به يته  از پودر  گرم٣٠

 ٣٠٠ درصد و ٧٠کيليتر الکل متيليلي م٣٠٠همراه 
به طور ) به عنوان حالل( درصد ٧٠ کيليتر الکل اتيليليم

.  مخلوط شدند کامالًيکن برقجداگانه در دستگاه مخلوط
 ٢٤   مدت دار به  درپوش در ظرفي حاصله يها ونيسوسپانس
 . گرديدند نگهداري)   يخچال درون (٥°C    در دماي ساعت

ه ي کل. صاف شد١محلول رويي توسط كاغذ واتمن شماره 
 ساعت ٣ به مدت يله روتاريه وس بيمحلول حاصل از صاف

د، سپس جهت حذف کامل يظ گردي تغل٥٠°C  يدر دما
 درون هر کدام بطور جداگانه  ها عصارهآب موجود در 

 ساعت ٤ الي ٣مدت ه خته شد و بيرگشاد هاي دهانظرف
به حالت  rpm١٠٠ با سرعت زنهم توسط ٥٠°C  در دماي

  .شددرآورده ) خمير(نيمه جامد 
ي نيمه ها عصارههر يك از از گرم  ٥/٢ ،فادهنگام استه

 و به شد رقيق سترونليتر آب مقطر  ميلي٥/٣٧جامد  با 
 تندمورد استفاده قرار گرفش يدر آزماعنوان عصاره 

)Tewari, 1995(.  
، در زير  جداگانهقبل از استفاده بطور   هاه غلظتيکل
  پور سترون شدند ويليکرون مي م٢٢/٠لتر يله فيبوسهود 
 سترون  هاي ميكروتيوب  درون  ليتري  ميلي يكزان يبه م

در )   ساعت٤٨كمتر از  ( مصرفند و تا موقع  گرديد تقسيم
  .)Lin & Tsuzuki, 2003( شدند   نگهداري يخچال
 قارچ يهاوميسلي مي رشد شعاعي روها عصارهاثر  يبررس

M. grisea  
  يآزمون مقدمات

 يهاامنه غلظتن ديي تعي برايابتدا آزمون مقدمات
 يهاصورت گرفت و غلظت  M. grisea کش برموثر قارچ

  . استفاده شدنديي در آزمون نهاED75 و ED25ن يب
  ييآزمون نها

ک از ي هر ليتر از  ميلي  يك در زير هود و در كنار شعله
 ١٩   به  ه شده به طور جداگانهي تهيها عصاره يهارقت
 حدود يبا دما   مذابPDA   كشت ليتر از محيط ميلي

 C°محيط  لوله  محتويات زدن  از هم پس افزوده شد، ٥٥ ،  
ه  بيتشتک پتر   در يكو آمده  دست   به  يكنواخت كشت
پس از . )Ishinguro, 1994( شد   ريخته  سانتيمتري٩ قطر

 ٦ به قطر ييهاقرصط کشت يسرد شدن و انعقاد مح
تشتک ركز  در مجدا و    روزه قارچ٥ پرگنه از متر يليم
 قرار   گياهي يها عصاره همراه با PDA   محيطيحاو يپتر

 تکرار در نظر گرفته شد ٥ش ي هر آزماي، برا شد داده
)Amadioha, 2000(.  

  گيري  اندازه  روش  روز به٥  از  پس  شدهيزنهيتشتک ما
 ميليمتر   برحسب مركزي قرص    حول  رشد قارچ قطر دايره

 نسبت به شاهد  رشد ميسليوم گيدرصد باز دارند و  ثبت
  .)Pandy et al., 1982( دير محاسبه گرديطبق رابطه ز
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DC:قارچ در شاهد پرگنه قطر   متوسط   
Dt:با عصاره  در تيمار شده  قارچ پرگنه قطر   متوسط    

، گروه سازگار ۱۳۳ه ي از جداها آزمايشن يه ايدر کل
قات يه شده از موسسه تحقي تهIA8I ، نژاد VCG-2يشيرو

  .استفاده شد) رشت(برنج کشور 
  يل آماريه و تحليتجز

 شد   تكرار استفاده از پنجمار ي هر تيبرا   بررسي در اين
 .و طرح آزمايشي مورد استفاده طرح كامالً تصادفي بود

 به کمک يسنج زيست بدست آمده از آزمون يهاداده

و ) Leora افزار نرم( دنديه گرديتجز ١ي سيپ  پولوافزار نرم
 دو به دو با هم ها عصاره ED50 افزار نرمن يبه کمک ا

  . سه شدنديمقا
  

  ج ينتا
 ي مختلف متانوليها عصاره اثر يابيج حاصل از ارزينتا
.  آمده است۵ تا ۱در جداول M. grisea  ي رويو اتانول

ن است که ي اي سي پ‐ پولوافزار نرم يها ويژگي از يکي
سه کرده و در ي خطوط پاسخ را دو به دو با هم مقاتواند مي
به . دي ها را مشخص نماED50ن ي بدار معنيت اختالف ينها
ن يسه دو به دو بيق مقاين تحقيل در اين دليهم

 ي متانوليها عصاره، )۲ و ۱ جداول (ي اتانوليها عصاره
 ي و متانولي اتانوليها عصارهو ) ۴ و ۳ جداول(مختلف 

  .  صورت گرفتافزار نرمن يبا استفاده از ا) ۵جدول (
  M. grisea ي روي اتانوليها عصاره يت نسبيسه سميمقا

 ي مورد آزمون آقطيها عصارهن ينکه در بيبا توجه به ا
ل ين دليرا داشت، به هم) ريثأن تيکمتر (ED50ن يباالتر

ED50 با ها عصاره ED50 سه قرار گرفت که ي مورد مقاي آقط
 ED50نشان داد که  جينتا.  آمده است۱لج در جدوينتا

  تون تلخ باي گندواش، مرزه و زي اتانولهاي عصاره
ED50۱جدول( داشتند يداري اختالف معني عصاره آقط.(  

                                                                                         
1. POLO-PC 
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  يها عصاره درصد و پارامترهاي خطوط پاسخ قارچ به ۹۵ درصد، محدوده اطمينان ۵۰ برآورد غلظت کشنده ‐۱جدول 
   با آقطيها عصارهيت نسبي هرکدام از مختلف اتانولي و مقايسه سم

عصاره 
  اتانولي

تعداد 
  دوز

ED50
a

    
 %)۹۵محدوده اطمينان (

  سميت نسبي 
%)۹۵محدوده اطمينان ( b 

  SE Χ2 (df)±شيب خط

  ۳ (۱۳/۳۲ (  c ۳۹/۰±۷۳/۴  )۱۴/۱۰۰‐۷/۲۴ (۱۹/۴۴  ۵  آقطي
  ۴۹/۱) ۳(**  ۵/۱±۱۶/۰  )۱/۶‐  ۰۲۷/۱ (۴/۲*  )۴/۳۶ ‐۴/۱۰ (۳۷/۱۸  ۵  گندواش
  ۸۸/۶) ۳(**  ۲۶/۲±۲۱/۰  )۶۱/۱ ‐ ۴۵/۰ (۸۶۹/۰  )۹۶/۸۰ ‐ ۱۵/۳۲ (۸۵/۵۰  ۵  سرخس

  ۵۴/۱) ۳(**  ۸/۱±۲۲/۰  *)۹۲/۰‐ ۲/۰ (۵۹۵/۰  )۴/۱۸۹ ‐ ۰۳/۴۱ (۱۷/۷۴  ۵  زيتون تلخ 
  ۰۶/۲) ۳(**  ۸/۱±۲۳  )۹۳/۰ ‐۱۶/۰ (۵/۰*  )۲۵۲ ‐ ۸۴/۴۴ (۶/۸۷  ۵  مرزه

  ۷/۶)۳(**  ۵۵/۲ ± ۲۵/۰  )۲/۱ ‐  ۴/۰ (۷۴/۰  )۹/۸۹‐ ۹/۳۷ (۳/۵۹  ۵  هفت بند
a) عصاره گرم برگ خشک در يک ليتر محيط کشت( 
b  سميت نسبي  = ED50 عصاره آقطي تقسيم بر  ED50عصاره مورد نظر   

 . از مقدار کاي اسکوار جدول کمتر است% ۵ در سطح Χ2 مقدار **
cعصاره آقطي  
  .ي دارددار معني اختالف با عصاره آقطي% ۹۵عدم همپوشاني محدوده اطمينان   و  ED50لحاظ   از*

  

تون تلخ ي گندواش، زي اتانولهاي عصاره ED50 که يبه طور
عصاره  ED50 برابر ۵/۰ و ۵۹/۰، ۴/۲ بيمرزه به ترتو 
ن عصاره گندواش يبنابرا). ۱جدول( بود ي آقطياتانول

تون تلخ و مرزه يثرتر از زؤ مي و عصاره آقطيموثرتر از آقط
 ي اتانوليها عصاره ED50ن ي بيدارياختالف معن. بود

.  مشاهده نشدي آقطيسرخس و هفت بند با عصاره اتانول
 عصاره ED50ن ي بيداريج نشان داد که اختالف معنينتا

 گندواش با هفت بند، گندواش با مرزه، گندواش با ياتانول
تون يتون تلخ، مرزه با سرخس و زيسرخس، گندواش با ز

دهد يج نشان ميانت). ۲جدول(تلخ با سرخس وجود دارد 
شده عصاره گندواش  شي آزمايها عصارهن يکه در ب

ب يترت. ن عصاره بودي را داشت و  موثرترED50ن يکمتر
ن آنها شامل ياثرتر ن عصاره تا کمي از موثرترها عصاره

  . تون تلخ و مرزه بودي، سرخس، هفت بند، زيگندواش، آقط
ا بند ب با سرخس، هفتي آقطيها عصاره ED50البته 

تون تلخ يتون تلخ و مرزه با زيبند با زسرخس، هفت
  .  نداشتيدارياختالف معن

   قارچي روي متانوليها عصاره يت نسبيسه سميمقا
M. grisea  

ش ي آزماي متانوليها عصارهن يج نشان داد که در بينتا
   را داشتهED50ن ي و گندواش کمتري آقطيها عصارهشده 
 يها عصاره ED50. ارند قارچ دير را روين تاثيشتريو ب
 ED50تون تلخ با يبند، مرزه و ز سرخس، هفتيمتانول

). ۳جدول(  داشتنديداري اختالف معنيعصاره آقط
 گندواش با هفت بند، گندواش يها عصاره ED50ن يهمچن

تون تلخ، هفت يبا مرزه، گندواش با سرخس، گندواش با ز
 تون تلخ با سرخسيبند با سرخس، مرزه با سرخس و ز

 يها عصارهن يدر ب). ۴جدول( داشت يدار معنياختالف 
ن ي و کمترED50ن يشتريمورد آزمون، عصاره سرخس ب

ن عصاره تا ي از موثرترها عصارهب يترت. باشد مير را دارا يتاث
، هفت بند، مرزه، ين آنها شامل گندواش، آقطيکم اثر تر

 ED50البته الزم به ذکر است که . تون تلخ و سرخس بوديز
تون تلخ و مرزه يبند با ز  با گندواش، هفتي آقطيها عصاره
  ). ۴جدول( نداشت يدار معنيتون تلخ اختالف يبا ز
 ي روي و اتانولي متانوليها عصاره يت نسبيسه سميمقا

  M. griseaقارچ 

 ي و اتانولي متانوليها عصاره ED50ج نشان داد که ينتا
ر مورد فقط د. نداشتند% ٥ در سطح يدار معنياختالف 

شتر از عصاره ي بير عصاره اتانوليعصاره سرخس، تاث
 ۶۵/۲ ي عصاره متانولED50 که يبه طور.  آن بوديمتانول
   ).٥جدول (  شديگير اندازه آن يعصاره اتانول ED50برابر 
  

   بحث
 ياهان بومي از گي تعداديها عصاره يل بازدارندگيپتانس
 و   تلخ ن زيتو، بند، سرخس   گندواش، هفت، آقطيرينظ

د يق به اثبات رسين تحقي قارچ عامل بالست در ايرو  مرزه
   مواد ي دارا اهانين گيو نشان داده شد که عصاره ا

عصاره گندواش که در  .باشندي بالست ميماريب بازدارنده
باشد  ترکيب مي٦٠اين تحقيق استفاده شد، تقريبا حاوي 

  GC-MS گاز و که اين ترکيبات با استفاده از کروماتوگرافي

   ،٢کامفر ، ١ اريتريتول  و گيري و شناسايي شده است اندازه

                                                                                         
1. Erythritol 
2. Camphor 
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  ي مختلف اتانولي روي قارچ عامل بالست برنجها عصاره مقايسه سميت نسبي ‐۲جدول 
  *%)۹۵محدوده اطمينان (سميت نسبي   

ED50 گندواش تقسيم بر ED50۴۵/۰‐ ۱۲/۰ (۲۶/۰*   هفت بند(  
ED50 گندواش تقسيم بر ED50۲۶۴/۰ ‐ ۰۷۶/۰ (۱۶۴/۰*   مرزه(  
ED50 گندواش تقسيم بر ED50۵۲/۰ ‐۱۶/۰ (۳۰۹/۰*   سرخس(  
ED50 گندواش تقسيم بر ED50 ۳۰۶/۰ ‐۰۸/۰ (۱۸/۰*   زيتون تلخ(  
ED50 هفت بند تقسيم بر ED50۰۳/۱ ‐ ۴۶/۰ (۷۰۸/۰   مرزه(  
ED50 هفت بند تقسيم بر ED50۷۱/۱ ‐۸۵/۰ (۲۰۲/۱   سرخس(  
ED50تقسيم بر  هفت بند ED50 ۱۰/۱ ‐ ۵۳/۰ (۷۷/۰   زيتون تلخ(  
ED50 مرزه تقسيم بر ED50۵/۲ ‐ ۲۲/۱ ( ۷۴/۱*   سرخس(  
ED50 مرزه تقسيم بر ED50۴۵/۱ ‐ ۸۴/۰ (۱۰/۱   زيتون تلخ(  
ED50 زيتون تلخ تقسيم بر ED50۲۵/۲ ‐۱۴/۱ (۵۸/۱*   سرخس(  

  .ي دارنددار معنيکديگر اختالف با ي% ۹۵عدم همپوشاني محدوده اطمينان   و  ED50لحاظ   از*
  
  

   درصد و پارامترهاي خطوط پاسخ قارچ به۹۵ درصد، محدوده اطمينان ۵۰ برآورد غلظت کشنده ‐۳جدول 
   با آقطيها عصارهي مختلف متانولي و مقايسه سميت نسبي هرکدام از ها عصاره

عصاره 
  متانولي

تعداد 
  دوز

ED50
a

   
 %)۹۰محدوده اطمينان (

  سميت نسبي
%)۹۵دوده اطمينان مح( b 

شيب 
  SE Χ2 (df)±خط

  ۳ (۲/۲۵ (  c ۲۲/۰±۹۷/۲  )۰۴/۶۶‐ ۲۴/۱۵(۴۵/۲۸  ۵  آقطي
  ۱۱/۲۰) ۳(  ۲۶/۲±۱۷/۰  )۵/۲ – ۸/۰ (۴۱/۱  )۹۵/۳۰ ‐ ۸۲/۱۳ (۱۳/۲۰  ۵  گندواش
  ۲۲/۰) ۳(**  ۷/۱±۳۳/۰  )۳۷/۰ – ۰۹۶/۰ (۲۱۳/۰*  )۱/۲۸۸ ‐ ۶/۸۳ (۵/۱۳۳  ۵  سرخس

  ۱/۹) ۳(  ۰۱/۲±۲۷/۰  )۵۵/۰‐ ۱۵/۰ (۳۱۵/۰*  )۱/۱۸۰ ‐۹/۵۸ (۲/۱۱۰  ۵ زيتون تلخ 
  ۴/۸) ۳(  ۱۷/۲±۲۵/۰  )۶۲/۰ ‐۱۷/۰ (۳۵/۰*  )۱/۱۵۶ ‐ ۵/۵۲ (۴/۸۰  ۵  مرزه

  ۴/۸)۳(  ۳۳/۲ ± ۲۵/۰  )۶۶/۰ – ۲۲/۰ (۴/۰*  )۲/۱۱۷‐۰۱/۴۹ (۲/۷۰  ۵  هفت بند
A) عصاره گرم برگ خشک در يک ليتر محيط کشت( 
b  سميت نسبي  = ED50 عصاره آقطي تقسيم بر  ED50عصاره مورد نظر   

  . از مقدار کاي اسکوار جدول کمتر است% ۵ در سطح Χ2 مقدار **
cعصاره آقطي  
  .ي دارددار معنيبا عصاره آقطي اختالف % ۹۵عدم همپوشاني محدوده اطمينان   و  ED50لحاظ   از*

  
  

  ي مختلف متانولي روي عامل بالست برنجها عصاره مقايسه سميت نسبي ‐۴جدول 
  *%)۹۵محدوده اطمينان (سميت نسبي   

ED50 گندواش تقسيم بر ED50۴۲/۰‐۱۳/۰ (۲۶۱/۰*   هفت بند(  
ED50 گندواش تقسيم بر ED50۳۷/۰ ‐۱۱/۰ (۲۲/۰*   مرزه(  
ED50 گندواش تقسيم بر ED50۲۱/۰ ‐۰۵/۰ (۱۲/۰*   سرخس(  
ED50 گندواش تقسيم بر ED50 ۳۳/۰ ‐۰۸۹/۰ (۱۹۴/۰*   زيتون تلخ(  
ED50بند تقسيم بر  هفت ED50۳۴/۱ ‐۵۴/۰ (۸۶/۰   مرزه(  
ED50 هفت بند تقسيم بر ED50۷/۰ ‐ ۳/۰ (۴۷/۰*   سرخس(  
ED50 هفت بند تقسيم بر ED50 ۲۳/۱ ‐۴۵/۰ (۷۶/۰   زيتون تلخ(  
ED50 مرزه تقسيم بر ED50۷۹/۰ ‐ ۳۴/۰ ( ۵۴/۰*   سرخس(  
ED50 مرزه تقسيم بر ED50۴۵/۱ ‐ ۵۲/۰ (۸۸/۰   زيتون تلخ(  
ED50 زيتون تلخ تقسيم بر ED50۹۱/۰ ‐۳۷/۰ (۶/۰*   سرخس(  

  .ي دارنددار معنيبا يکديگر اختالف % ۹۵عدم همپوشاني محدوده اطمينان   و  ED50لحاظ   از*      
    



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره دانش گياهپزشکيمجله   ۶

  دهنده اين   از مهمترين اجزاي تشکيل١لئکارووپين
ثابت شده ). Haghighian et al., 2008(باشند عصاره مي

ل فاقد خاصيت ئکارووين ترکيبات، پيناست که در بين ا
  باشديم Colletotrichumهاي کشي روي گونهقارچ

(Demirci et al., 2006).  
  

ي مختلف متانولي با ها عصاره مقايسه سميت نسبي ‐۵جدول 
  ي اتانولي روي قارچ عامل بالست برنجها عصاره

  اهينام گ
  سميت نسبي

  *%)۹۵محدوده اطمينان (
  )۸۳/۲ ‐۷۷/۰ (۵/۱  آقطي
  )۵/۱ ‐۴۴/۰ (۹/۰  گندواش
  )۴۵/۰ ‐۲/۰ (۳۸/۰*  سرخس
  )۱۶/۱ ‐ ۵۲/۰ (۷۸/۰  زيتون تلخ
  )۴۸/۱ ‐۶۸/۰ (۰۸/۱  مرزه

  )۲/۱ ‐ ۵۵/۰ (۸۴/۰  هفت بند
با يکديگر اختالف % ۹۵عدم همپوشاني محدوده اطمينان   و  ED50لحاظ   از*

  داري دارندمعني
  

Lin & Tsuzuki (2003)يصاره اتانول نشان دادند که ع 
 Ophiopogon japonicasاه يشه گيبدست آمده از پودر ر

Ker-Gwlه ي دو جدايفي بازدارنده رشد هM. grisea   
 از يل بازدارندگي پتانسياه داراين گيباشد و عصاره ايم

 يماري در کنترل بتواند مي بوده و قارچ عامل بالست
 ٦ن ين محققين ايهمچن. رديبالست مورد استفاده قرار گ

اه را ين گيک موجود در عصاره ايآللوپات ييايميماده ش
 يها عصاره اثر Amadioha (2000) . کردندييشناسا
 بالست يماري بيش را روي درخت چري و روغني، آبياتانول

ن ي نمود که ايريگجهي قرار داد و نتيبرنج مورد بررس
 in vitroط ي بالست برنج را در شراي رشد شعاعها عصاره

اهان ي بالست در گيماريداد و از رشد و گسترش بکاهش 
  .  کاستياط گلخانهيبرنج در شرا

او به اين نتيجه رسيد که عصاره روغني بهترين عصاره در 
کنترل بيماري بالست بود و بعد از عصاره روغني 

ي اتانولي، آب سرد و آب گرم به ترتيب بيشترين ها عصاره
ي ها عصارهري نمود که گينامبرده نتيجه. تاثير را داشتند

درخت چريش پتانسيل خوبي براي استفاده در مديريت 
اين تحقيق نشان داد که . بيماري بالست برنج دارند

ي اتانولي و متانولي رشد شعاعي قارچ عامل ها عصاره

                                                                                         
1. Pinocarveol 

 Amadioha بالست برنج را کاهش مي دهد که با نتايج
ه اما اين تحقيق معلوم نمود ک.  همخواني دارد(2000)

ي اتانولي و متانولي ها عصاره ED50داري بين اختالف معني
البته در مورد سرخس اثر عصاره متانولي آن . وجود ندارد

تفاوت در سميت عصاره اتانولي . بيشتر از عصاره اتانولي بود
و متانولي سرخس شايد ناشي از متفاوت بودن ميزان 

. شدموثره موجود در گياه سرخس با) مواد(حالليت ماده 
کش در عصاره گياهان به هرچند که وجود مواد موثره قارچ

وسيله چندين فاکتور از جمله روش استخراج، سن گياه، 
کننده  هاي استخراجزمان برداشت مواد گياهي و حالل

). Qasem & Abu-Blan, 1996(گيرد  تحت تاثير قرار مي
البته الزم به ذکر است کليه گياهان مورد استفاده در اين 

در مطالعات نشان . آوري شده بودندتحقيق در تير ماه جمع
داده شده است که خواص ضد قارچي ميخک و اکسير 

 و درجه جلوگيري از رشد ميسليومي )(Sweet flagترکي 
زني وابسته به عصاره نوع گياه استخراج شده و درصد جوانه
 در بررسي .(Ogbebor & Adekunle, 2005) بوده است

خص شد که بيشترين خواص ضد قارچي حاضر نيز مش
عصاره گياهان به ترتيب مربوط به گندواش و سپس آقطي 

 Ocimumقارچي  خاصيت ضد) Tewary  )1995. است

sanctum L. و کرد بررسي ست در کنترل عامل بيماري بال
اثر بازدارندگي روي  که عصاره گياه مذکور نمودمشاهده 

  .دارد M. grisea هاي يومزني کنيدرشد ميسليوم و جوانه
Ogbebor et al. (2007)گونه گياهي  ٢١  اثر ضدقارچي

 Colletotrichum  خانواده گياهي را روي٤متعلق به 

gloeosporioides (Penz). Sac.) يي هوايپاتوژن اندامها( 
ن نشان داد ين محققيج اينتا.  قرار دادنديمورد بررس

 Allium ( و سير .Ocimum basilicum L يها عصاره

sativum L. (درصد اثر بازدارندگي روي رشد ١٠٠ 
زني از تندش  ساعت بعد از مايه٢٤ميسليوم داشته و 

 نشان Assef et al. (1986) .کندها جلوگيري ميکنيدي
 Blak Boo)رقم(عصاره ريشه يکي از ارقام خرما  دادند که 

stami مقاوم به پاتوژنFusarium oxysporum fsp. 

albedinisزني و تشکيل  داراي ترکيباتي است که از جوانه
لوله تندش سه جدايه مورد بررسي اين پاتوژن جلوگيري 

هاي يک رقم حساس از اين در حالي که عصاره ريشه. کرد
ق ين تحقيج اينتا.  فاقد چنين ترکيباتي است(Jihel)خرما 

ر ين تاثيشتري بياهان گندواش و آقطيمشخص نمود که گ
اهان عالوه بر ين گيا. عامل بالست برنج دارند قارچ يرا رو
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  ز ي نيکشحشرهت ي خاصي دارايکشت قارچيخاص
اه گندواش در مبارزه پشه ي که از گيبه طور. باشنديم

  شده استين باستان استفاده ميا در چيماالر
(Kim, 1994). الن به ياهان به وفور در استان گين گيا

ک ابزار يند به عنوان  توانيش دارند و ميصورت خودرو رو
 برنج مورد توجه يهايماري آفات و بيقيت تلفيريمهم در مد

 ي روياهي گيها عصارهنکه يبا توجه به ا .رنديقرار گ
کنند و ي عمل مي هدف بطور اختصاصيها از گونهيتعداد
ن به يبنابرا. شونديل مي تبدير سميعت به مواد غيدر طب
 ي براين مناسبيگزي جايرسد که گندواش و آقطينظر م
 يهاج آزمونينتان يهمچن.  باشندي سنتزيهاکشقارچ
  يمتانول و ياتانول يها عصاره نشان داده است که يامزرعه

فنفوس و ي اديهاکشسه با قارچيمقا در گندواش
 قارچ عامل بالست ير را روين تاثيشتريب کالزوليس يتر

  را در  يمارين بي کنترل ايل الزم برايدارند و پتانس
). Ahmadi et al., 2009( باشندي دارا مياط مزرعهيشرا

  ي برگيها عصارهاست که اثر شده ن نشان داده يهمچن

O. sanctumسه با قارچ ي قارچ عامل بالست قابل مقاي رو
  ).   Tewary, 1995 (باشد ميفنفوس يکش اد
   مورد استفاده ي که در طب سنتيياهان دارويگ

شوند يعت محسوب مير مهم طبيا از ذخيکيباشند يم
د استفاده نمود و از آن در ين از دانش موجود بايبنابرا
 از يعير وسيذخا.  استفاده کردياهي گيهايماريت بيريمد
ها سميکروارگانياهان و مي در گيعي طبيهاکشقارچ

ن سالم و يگزيتوان جايق مستمر ميوجوددارد که با تحق
د ين مواد بايا . فراهم آوردي سنتزيهاکش قارچيموثر برا
 ياهي گيهاه پاتوژني کاربرد علي شده و براييشناسا

 .فرموله گردند
  

  سپاسگزاري
الن و يق با استفاده از امکانات دانشگاه گين تحقيا

له از ين وسيبد. قات برنج انجام شده استيموسسه تحق
است محترم موسسه يالن و ري دانشگاه گيمعاونت پژوهش

    .شودي مي قدردانقات برنجيتحق
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