اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

بررسی تأثیر عصارههای سیر و آویشن شیرازی بر روی بیماری کپک سبز
( )Penicillium digitatumو بعضی از مکانیسمهای دفاعی در پرتقال

جاللغالمنژاد،*1شکیباارسالنی 4و مژدهملکی 


3

* - 1نویسنده مسوول:استادیار،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهاردکان،اردکان،ایران()jgholamnezhad@ardakan.ac.ir
دانشجویکارشناسیارشدبیماریشناسی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهآزاداسالمیواحدورامین،ورامین،ایران

- 4
 - 3استادیار،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهآزاداسالمیواحدورامین،ورامین،ایران

تاریخدریافت16/91/12:تاریخپذیرش18/94/94:

چکیده
استفاده از سموم شیمیایی در طی دههها باعث ایجاد آلودگی محیطزیست و همچنین ایجاد باقیمانده بر روی
محصوالت غذایی شده است .در این پژوهش از عصارههای آبی و متانولی آویشنشیرازی ( )Zataria multiflora Boiss.و
سیر ( )Allium sativum L.جهت کنترل بیماری کپک سبز پرتقال با عامل  ،Penicillium digitatum Sacc.در آزمایشگاه
و در انبار  51درجه سلسیوس استفاده شد .نتایح آزمون دیسکگذاری در محیط کشت نشان داد که ،عصارۀ آبی و
الکلی سیر (غلظت  06میلیگرم در میلیلیتر) با  60و  26میلیمتر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر ،دارای بیشترین اثر
کنترلکنندگی و عصارۀ آبی و الکلی آویشن شیرازی (غلظت  51میلیگرم در میلیلیتر) با  56و  51میلیمتر قطر
ممانعت از قارچ بیمارگر ،دارای کمترین اثر کنترلکنندگی بود .در آزمون اختالط با محیط کشت ،عصارههای آبی و
الکلی سیر در غلظت  066میلیگرم در لیتر به ترتیب با  01/61و  51/60درصد ممانعت از قارچ بیمارگر بهترین
کنترلکنندگی بیمارگر را نشان دادند .در آزمون انبار  51درجۀ سلسیوس ،سطح لکۀ ایجاد شده در تیمار عصارههای
آبی و الکلی سیر و آویشن شیرازی با غلظت شش در هزار( 1/26 cm2 ،آبی) و( 2/60 cm2الکلی) برای سیر5/11 cm2 ،
(آبی) و ( 1/51 cm2الکلی) برای آویشن شیرازی ،کمترین میزان خود را در مقایسه با سایر تیمارها و همچنین تیمار
شاهد (با میزان  )26/15cm2داشتند .نتایج بررسی فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز نشان داد که بیشترین
فعالیت هر دو آنزیم نه روز بعد از نمونه برداری و در تیمار شش در هزار عصارۀ سیر مشاهده شد .میزان نسخهبرداری
سه ژن کدکنندۀ آنزیمهای پراکسیداز ،پلیفنلاکسیداز و فنیلآالنینآمونیالیاز روندی مانند میزان فعالیت سه آنزیم در
طول  56روز نمونه برداری داشت و در روز نهم ،بیشترین میزان نسخهبرداری این سه آنزیم به ترتیب با مقدار عددی
 55/06 ،51/62و  56/20برابر شاهد سالم بودند .بر اساس نتایج آزمونهای آزمایشگاهی و انباری ،عصارۀ هر دو گیاه
سیر و آویشن شیرازی به عنوان ترکیبات طبیعی با پتانسیل کنترلکنندگی معرفی میشوند.

کلیدواژهها :عصارۀ گیاهی ،کپک سبز ،فعالیت آنزیم دفاعی ،بیان ژنهای دفاعی

مقدمه

نظرمیزانتولیدمرکباتدنیابا 18تندرهکتاررتبههشتم

ایران جز هفت کشور تولیدکنندۀ عمدۀ مرکبات در

وازنظرصادراتمرکباتبا 55هزارتندررتبۀبیستو

جهانبهشمارمیرود.برمبنایگزارشفائوکشورایراناز


پنجمقراردارد(.)faostat.fao.org, 2015پرتقالگیاهی
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بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است .یکی از

مانندقارچکشبنومیلوتیابندازولاستفادهمیکنند.بنومیل

معضالت عمده در خصوص مرکبات عوارض

بهعلتنفوذدرمیوهبرایسالمتمصرفکنندگانبسیار

فیزیولوژیکی ،پاتوژنی و ضایعات قبل ،حین و پس از

خطرناک است و مصرف آن برای این مورد غیر مجاز

برداشتبودهودرمجموع 39درصد محصولتولیدشده

اعالم شده است ( .)Burt, 2004امروزه در سطح جهان

راازبینمیبرد(.)Wijewardane and Guleria, 2009

سعی در جهت به حداقل رساندن استفاده از تیمارهای

بعد از برداشت ،محصوالت میوهای بهطور ویژه نسبت به

شیمیایی برای کاهش ضایعات و افزایش عمر نگهداری

آلودگی به عوامل بیماریزا حساس هستند زیرا مقاومت

میوههایمرکباتپسازبرداشتاست(.)Agrios, 2005

طبیعی که بر روی درخت داشتند را از دست دادهاند.

استفاده از ترکیبات شیمایی از یک طرف به دلیل

صدمات وارده در هنگام چیدن و بستهبندی ،محل اصلی

نگرانیهاییکهدرموردآلودگیمحیطزیستوهمچنین


برای ورود عوامل بیماریزا ،به خصوص در محیطهایی

بهمخاطرهافتادنسالمتانسانوجودداردوازطرفدیگر

است که اسپور بیمارگرهای ،Penicillium italicum

ایجاد مقاومت در جدایههای عوامل بیمارگر علیه این

 Botrytis cinereaو  P. digitatumحضور دارند،

قارچکشها،تحقیقدرموردیافتنروشهایکمزیانترو

میباشد ( .)Arras, 1996پوسیدگیهای آبی و سبز میوۀ


کمخطرترراافزایشدادهاست( Gholamnezhad et al.,

مرکبات به ترتیب توسط قارچهای  P. italicumو  P.

 .)2017درسالهایاخیرتالشهایزیادیدراستفادهاز

digitatumایجادمیشوند.زخمهاوجراحاتیکهبرروی

موادبامنشأطبیعیبرایکنترلبیماریهایبعدازبرداشت

میوه در حین برداشت ایجاد می شود ،محل مناسبی برای

انجامشدهاستوتحقیقاتزیادیدراینزمینهانجامشده

ورود اسپورهای هوازاد بیماری زا هستند و از راه این

است ( .)Gholamnezhad et al., 2009راهکارهای

زخم هااسپورهاواردبافتمیوهشدهوخساراتیرابرروی


متفاوتی به جای استفاده از ترکیبات شیمیایی مطرح و

میوۀمرکباتایجادمیکنندکهگاهیاوقاتخساراتآن

تحقیقاتزیادیبررویآنهاصورتگرفت،کهاستفاده

بالغ بر  59درصد گزارش شده است (.)Arras, 1996

ازروشهایکنترلبیولوژیکوهمچنینترکیباتبامنشأ

ترکیبات فراری که از بافت پوست زخم شدۀ میوههای

گیاهیازمهمتریناینروشهامیباشدوتحقیقاتبسیار

مرکباتآزادمیشود،دارایتأثیرمحرکرویجوانهزنی

زیادی بر روی آن ها صورت گرفته است

اسپور و رشد لولۀ جوانۀزنی در عوامل بیمارگر میشود

(.)Gholamnezhad et al., 2017

( .)Droby, 2002بیمارگرهای  P. italicumو P.

تواندراهحل

استفادهازترکیباتیکهمنشأطبیعیدارندمی

digitatumباعثاسیدیکردنسطحمیوۀمرکباتشدهو

موثریبرایکنترلاینبیماریوبهطورکلیبیماریهایبعد

درنهایتباعثپوسیدگیآنهامیشوند( Prusky et al.,

از برداشت محصوالت باشد .تا حاال گزارشی مبنی بر

.)2004پوسیدگیپنیسلیومیباعثگسترشلکههاشدهو

مقاومت بیمارگرها نسبت به اسانسها و عصارههای گیاهی

ظرف مدت کوتاهی باعث ایجاد لکۀ پوسیدۀ عمیق در

گزارش نشده است ،که این موضوع را میتوان به تعدد

بافتمیوهخواهدشد(.)Agrios., 2005

دهندهی اسانسهاونیزعصارههاوهمچنین
تشکیل 

ترکیبات

درحال حاضربهرهبردارانمرکباتبرایمقابلهبا رشد

چندعملکردهبودناینعصارههادرسلولهایگیاهیمرتبط

قارچهای انباری از روشهای غیر دوستدار محیطزیست

دانست(.)Gholamnezhad et al., 2017ازدیگرمزایای

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

مواد و روشها

هایگیاهیبرایمدیریتبیماریهایبعد

استفادهازعصاره
ازبرداشتایناستکهpHاسیدیودمایپایینوهمچنین
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جمعآوری میوۀ پرتقال

کمبودنسطوحاکسیژنفعالیتضدقارچیوضدمیکروبی

میوههایپرتقالآلودهبهبیمارگرکپکسبزازمیادین

هایگیاهیرابهبودمیبخشدودرواقعاینشرایط

عصاره

تره بار استان البرز جمعآوری شدند و سپس به وسیلۀ

مشابهشرایطنگهداریمحصوالتباغیبهخصوصپرتقال

میلهای شیشهای از مناطق حاوی قارچ کپک سبز ( P.


است(.)Burt, 2004

 )digitatumبه طورجداگانه نمونهبرداری شد و بر روی

یکیازگیاهانیکهاثرمیکروبکشیوسیعیداردو

محیط)Potato Dextrose Agar( PDAکشتدادهشد

به دلیل خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی آن ،مصرف

وبهمدتهفتروزدردمای45درجۀسلسیوسنگهداری

زیاددارد ،گیاه Allium sativum L.است( Martinez

شدند .یک جدایه از این قارچ به روش تک اسپورکردن

 .)et al., 2007خواص ضدقارچی و ضدباکتریایی گیاه

خالصسازیشد.بااستفادهازصفاتریختشناسی ومنابع

سیر بارهاتوسطمحققانبهاثباترسیدهواینگیاهواجد

تاکسونومیکی ،گونهی این بیمارگر تشخیص داده شد .بر

ترکیبات سولفوره و سایر ترکیبات فنولیکی است

رویسطحمحیطکشتآبمقطرسترون ریختهشدوبه

( .)Belewu et al., 2009گیاه دیگر آویشن شیرازی

آرامی اسپورهای سطح محیط کشت جمعآوری شدند.

است .مطالعات متعددی خاصیت ضد میکروبی عصاره و

غلظتاسپورهایمورداستفادهدراینپژوهشبااستفادهاز
6



اسانسآویشنشیرازیرانشاندادهاند.اثرآویشنشیرازی،


الم هماسیتومتر   19اسپور در میلیلیتر تنظیم شد

آویشنکوهیوباغیرویتعدادیقارچبیمارگرگیاهی

(.)Gholamnezhad et al., 2010

مانند  Rhizoctonia solaniمطالعه شد .نتایج نشان داد

مواد گیاهی (تهیۀ عصارههای گیاهی)

کهاسانسآویشنشیرازیدرغلظت499میکرولیتربرلیتر

دراینتحقیق،ازعصارۀگیاهانسیر (میوه)( Allium

(محیط کشت) اثر صد در صد بازدارندگی داشت

 )sativumو آویشن شیرازی (اندام هوایی) ( Zataria

(.)Amini et al., 2012

)multifloraاستفادهشد.اینگیاهانابتداشستشویسطحی

از آنجایی که پوسیدگی سبز پرتقال یکی از مهمترین

شده و سپس بهوسیلۀ هیپوکلریت  4درصد به مدت یک

بیماریهای بعد از برداشت پرتقال میباشد و از طرفی

دقیقهضدعفونیوسپسباآبمقطرسترونسهمرتبهشسته

عصارههایگیاهیازجملهترکیباتسازگاربامحیطزیست

شدند(.)Alam et al., 2014نمونههادرشرایطآزمایشگاه

بامنشأگیاهیاست،درنتیجهدراینپژوهشاثرعصارههای

و دور از تابش مستقیم نور آفتاب خشک شدند .سپس

گیاهی شامل سیر و آویشن شیرازی در آزمایشگاه و در

اندامهایهواییبهوسیلۀخردکنپودرشدهوازالکیک


محیطانبار(دمای 15درجۀسلسیوس)برقارچبیمارگر P.

مشعبوردادهشدند(.)Gholamnezhad et al., 2016a

 digitatumارزیابیشد.سپستأثیرایندوعصارهبرروی

تهیۀعصارههایگیاهیبهدوروشاستفادهازمتانولو

فعایت آنزیمهای پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز و میزان

آبانجامشد.درروشاستفادهازمتانول،پنجگرمازمادۀ

ترکیبات فنلی بررسی شد و در قسمت آخر تحقیق تأثیر

خشک گیاهی در  199میلیلیتر متانول خالص (شرکت

هایگیاهیبررویمیزانبیانژنهایدفاعیباروش


عصاره

1

مرک )خیساندهشدوبعداز42ساعت،مادۀگیاهیهمراه

Real time PCRموردبررسیقرارگرفت.
1- Merk
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متانول در یک هاون چینی ساییده شد .محلول حاصل

قرار داده شد .بعد از قرار دادن پرگنه قارچ در ظروف

توسطپارچۀململصافشدهودر5999rpmبهمدت19

پتری،دربظروفپتریبستهودورآنبهوسیلۀپارافیلم

دقیقه سانتریفوژ شد 55 .میلیلیتر از محلول رویی به یک

مسدود شد .سپس ظروف پتری در دمای  45درجۀ

استوانۀمدرجمنتقلشده 45،میلیلیترآبمقطرسترونبه

سلسیوس در انکوباتور قرار داده شد .قطر پرگنه قارچ

آن اضافه شد تا حجم آن به  199میلیلیتر برسد ،سپس

بیمارگربعداز 28ساعتبهحدوددوسانتیمتررسید.پس

همحجم با آن هگزان اضافه شد .این مخلوط دو ساعت


از این مرحله دیسکهای حاوی عصارهها در فاصلۀ دو

روی شیکر قرار داده شد .پس از این مرحله ،بخشهای

سانتیمتری حاشیۀ روییده قارچ قرار داده شد .سپس در

مختلفبهکمکدکانتورجداشدهوبخشمتانولیجهت

فواصل زمانی مختلف ،شعاع هالۀ بازدارندگی از روبروی

تبخیرمتانولواستحصالعصارهدر زیرهودقراردادهشد

پتری یادداشت برداری شد و میانگین آن در محاسبات

(.)Bahraminejad et al., 2008

لحاظ شد .در این آزمایش ،از حالل مورد نظر به عنوان

در روش دوم بعد از ضدعفونی سطحی نمونههای

شاهدمنفیاستفادهشد.آزمایشدرچهارتکرارانجامشد.

گیاهی ،پنجگرمازمادۀخشکگیاهیدر 199میلیلیتر

کشیویاقارچایستاییعصارههای

بهمنظوربررسیاثرقارچ

آب مقطر سترون خیسانده شد و پس از  42ساعت از

موثر گیاهی قطعۀ کوچکی از میسلیوم قارچ برداشته و روی

پارچۀململعبوردادهشدوسانتریفوژشد.دراینمرحله

محیط  PDAقرار داده شد تا رشد یا عدم رشد قارچ روی

به منظور سترون کردن عصارۀ آبی ،از صافی

محیطکشتجدیدبررسیشود(.)Hadian et al., 2011

میکروبیولوژیکدومیکرونیاستفادهشد ( Azimi et al.,

تأثیر عصارههای گیاهی بر رشد قارچ بیمارگر با

.)2006

استفاده از روش اختالط با محیط کشت

تأثیر عصارههای گیاهی بر رشد قارچ بیمارگر با
استفاده از روش دیسک کاغذی

درهرظرفپتریکهحاوی 49میلیلیترمحیطکشت
 PDAبود ،عصارههای گیاهی در غلظتهای ( 9شاهد)،

مقدار259،399،159،9و699میلیگرمازهرعصاره

 259 ،399 ،159و  699میلیگرم در لیتر به همراه 9/995

دردهمیلیلیترازحاللمناسبحلشدومورداستفادهقرار

درصد تویین  89به آن اضافه شد .پالکی از حاشیۀکشت

گرفت(.)Meliss et al., 2005درموردعصارههایآبی

هفتروزۀقارچبیمارگر Penicilliumدرمرکزظروف

ازآبمقطرودرموردعصارههایمتانولیازمتانول%25

پتری قرار داده شد و تا روز پنجم قطر مسلیومی آن

بهعنوانحاللاستفادهشد.سپس59میکرولیترازهرنمونه

اندازهگیریشد.تمامیمراحلدرشرایطسترونودرسه


(طی پنج مرحله ،هربار  19میکرولیتر) با استفاده از سمپلر

تکرارصورت گرفت و همۀ آزمایشات دو بار انجام شد

روی دیسکهای کاغذ صافی به قطر شش میلیلیتر

( .)Oxenham et al., 2005درصد بازدارندگی رشد

بارگذاری شده و برای تبخیر حالل در فضای آزمایشگاه

میسلیومیهرتیمارازفرمولزیر][1محاسبهشد:

قرار داده شد .برای بررسی اثر آنتیمیکروبیال عصارههای
درصد بازدارندگی رشد قارچ

پرگنهی هفت روزۀ قارچ بیمارگر روی
گیاهی از حاشیۀ  
محیط،PDAقرصهاییبهقطرششمیلیمترتوسطچوب

:Aقطرپرگنهدرشاهد

پنبهسوراخکنتهیهودروسطپتریحاویمحیطPDA

:Bقطرپرگنهدرتیمار

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 
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بررسی اثر عصارهها در کنترل بیماری کپک سبز

(.)Ibtesam et al., 2009میوههاییکهتیمارشدهبودند

پرتقال در انبار  51درجۀ سلسیوس

در داخل کیسههای نایلونی قرار گرفتند و در دمای اتاق

دراینآزمون ،ازمیوههای سالم و بدون زخم ویک

( 15درجۀ سلسیوس و رطوبت  19درصد) تا زمانی

اندازهتامسونناول کهاز میادین میوه استانالبرزتهیه شده

پرتقالهای شاهدبهطورکاملپوسیده

نگهداریشدند که 

بود ،استفادهشدونهایتدقتدراستفادهازرقممشابهبه

شوند (در حدود  15روز) .برای تأمین رطوبت داخل

عملآمد.ازمیوههاییاستفادهشدکهحتیاالمکانمتعلقبه

کیسههایآزمایشی،هردوروزیکباربهوسیلۀآبمقطر


یک منطقه بوده و از نظر رسیدگی تقریباً در یک سطح

سترون اسپری صورت گرفت .بعد از سپری شدن مدت

فیزیولوژیکی بودند ( 89-55درصد) .در این آزمایشها

سطحلکههایبیماری)ارزیابی

زمانالزم ،شدت بیماری(

سعیبراستفادهازمیوههابااندازۀیکسانبودهاست.برای

شد(.)Etebarian et al., 2005

ضدعفونی سطحی ،میوهها درهیپوکلریت سدیم  4درصد

هر تیمار شامل چهار تکرار بود و هر تکرار از دو میوه

غوطهوروسپسدوبارباآبسترونشستشودادهشدندو

تیمارشاهدشاملمیوههایسالمیبودکهدر

تشکیلشدهبود.

در نهایت به مدت  49ثانیه در اتانول  59درصد غوطهور

آب مقطر سترون غوطهور شدند .این آزمایش به صورت

شدند .برای پوششدهی میوهها با عصارههای گیاهی،

آزمون فاکتوریلبادو فاکتور  Aو Bدر قالبطرح کامالً

میوههادراینعصارههاغوطهوروسپسبهوسیلۀمومتیمار


تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت .فاکتور  Aشامل

شدند .موم زنبور عسل که در لولههای فلزی نگهداری

عصارههایمختلفوفاکتور Bنیزشاملغلطتهایمختلف


میشدند ،ابتدا ذوب و سپس میوههایی که به وسیلۀ


عصاره بود ،که در آزمونهای مختلف دارای تعداد سطوح

عصارههای گیاهی پوشش داده شده بودند در این موم


مختلفبود.

غوطهور شدند .غلظتهای مورد استفاده در این آزمون

اندازهگیری فعالیتهای آنزیمهای دفاعی و

شاملیک،دو،چهاروششگرمدریکلیترآبمقطر

ترکیبات فنلی

میباشد 42 .ساعت بعد از غوطهور کردن میوهها در

ارزیابی میزان پروتئین کل قابل حل در عصاره

تیمارهای ذکر شده ،میوهها زخم شدند و با سوسپانسیون

()Bradford, 1976

اسپورقارچباغلظت 196اسپریشدند .برایاینمنظور،با

برای محاسبه فعالیت اختصاصی آنزیمهای مورد

استفادهازیکمیخستروندوسوراخبهقطر1mmوعمق

آزمون و تعمیم فعالیت آنزیم به میلیگرم پروتئینموجود

4/5mmدرهرپرتقالایجادشد.اسپورهای قارچ بیمارگر

در بافت،میزان پروتئین کل موجود در نمونهها به روش

از کشت هفت روزه روی محیط کشت  PDAتهیه شد.

برادفورد تعیین شد ( .)Bradford, 1976این روش بر

ابتدا یک لوپ از اسپور قارچ عامل بیماریازرویمحیط

مبنایاتصالرنگکوماسیبریلیانتبلوموجوددرمعرف

کشت برداشته شد و بعد در  19میلیلیتر آب مقطر سترون

بردفوردبهملکولپروتئیناستواراست.

غوطهور

حاوی  9/95درصد (حجم به حجم) توئین 49

تهیه محلول پایه پروتئین استاندارد

غلظتهای

گردیدند .از سوسپانسیون حاصل جهت تهیه

برای تهیۀ منحنی استاندارد ابتدا محلول پایۀ پروتئین

مورد نیاز استفاده شد.غلظتموردنیازبا استفاده از الم

تهیه شد .پنج میلیگرم از پروتئین استاندارد (ساخت

هماسیتومتر و افزودن آب مقطر سترون به دست آمد

کارخانۀ  )Flukaدر پنج میلیلیتر بافر فسفات سدیم 59

غالمنژادوهمکاران:بررسیتأثیرعصارههایسیروآویشنشیرازیبرروی...
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میلی موالر با  pH 5حل شده و در دمای  -49درجه

محاسبه شد) ،با مقداری از بافر فسفات سدیم  59میلی

سلسیوس نگهداری شد .پروتئین استاندارد مورد استفاده،

موالربا pH= 5بهحجمدومیلیلیتررساندهوسپسدر

آلبومینسرمگاوی4فراکسیونBSAپنجبود.

دستگاهاسپکتروفتومترقراردادهشدودستگاهباآنکالیبره

درمرحلۀبعدبااستفادهازمحلول BSAدرآبمقطر

شد.سپسبهمیزان 199میکرولیتراز  H2O2سهدرصد به

سترونمنحنیاستانداردرسمومعادلهرگرسیونبراساس

مخلوطواکنشاضافهومیزانجذبنوربهمدتدو دقیقه

جذبنورهرکدامازغلظتهامحاسبهوترسیمشد .برای

اندازهگیریشد.میزانفعالیتآنزیمبراساسمقدارتجزیه

تعیینمیزانپروتئینکلعصارهموردآزمایش،مقدارپنج

جذبمحلولهادر429

اندازهگیریمیشود .
شدن  H2O2

میکرولیتر از عصاره هر نمونه با سه میلیلیتر محلول

نانومتر نسبت به آب با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر

برادفوردکامالًمخلوطشدوتغییراتجذبنوردرطول

قرائتشد.

موج  max= 515توسطدستگاهاسپکتروفتومتر(مدل

فعالیتکاتاالزبراساسمیلیموالرپراکسیدهیدروژن

 ،CECIL 9500ساخت انگلیس) اندازهگیریشد .برای

در دقیقه در میلی گرم پروتئین ( ΔOD /Min./mg.

هرنمونهسهتکراردرنظرگرفتهشد(.)Bradford, 1976

)proteinدرچهارتکراراندازهگیریشد.

استخراج پروتئین از بافت گیاه

ارزیابی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

به199میلیگرمازبافتمیوۀپرتقالنمونهبرداریشده

دو میلیلیتر مخلوط واکنش شامل مقداری از عصاره

طبقبند(5-4فقطازعصارۀسیراستفادهشد)دریکویال

کهدارای 59میلیگرمپروتئینباشد(اینمقداربااستفاده

دو میلیلیتری ،یک میلیلیتر بافر نمونه فسفات سدیم 9/1

ازمنحنیاستانداردمحاسبهشد) 5،میلیموالرگوئیکولو

موالربا pH =6اضافهوکامالًمخلوطشد.مخلوطحاصل

مقدارکافیبافرفسفات 45میلیمول pH= 5تابهحجم

بالفاصله به میکروتیوبهای دو میلیلیتری منتقل و توسط

نهایی دو میلی لیتر برسد ،در یک لوله آزمایش ریخته و

میکروسانتریفوژ در  13999 rpmبه مدت  49دقیقه در

دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از این مخلوط در طول

چهاردرجهسلسیوسسانتریفیوژشد.مایعروییبرایانجام

موج 259نانومترصفرگردید.سپس 5میکرولیترپراکسید

آزمایشهایجداوتاقبلازانجامآزمایشدردمای-49

هیدروژن ( 39 )H2O2درصد به این مخلوط اضافه شد و

درجهسلسیوس نگهداریشد(.(Reuveni, 1995ازاین

سریعاًتغییراتجذبنوربهفواصل19ثانیه،بهمدتیکدقیقه

عصارۀاستخراجشدهجهتاندازهگیریفعالیتآنزیمهای

اندازهگیریشد.مقدارفعالیتآنزیمبرحسبتغییراتجذب

پراکسیدازوکاتاالزاستفادهشد.

نوربردقیقهبرمیلیگرمپروتئینبیانشد( ΔOD /Min./mg.

ارزیابی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز (روش Gong

.)Gholamnezhad et al., 2016b()protein

)et al., 1997

ارزیابی میزان فعالیت پلی فنل اکسیداز (روش

فعالیتآنزیمکاتاالزبراساسروشارائهشدهتوسط

)Shi et al., 2001

گنگ و همکاران (  )Gong et al., 1997به شرح زیر

فعالیتآنزیمپلیفنلاکسیدازبراساسروشارائهشدهبه

ارزیابی شد .مقداری از عصاره که دارای  29میکروگرم

وسیلۀ ( Shi et al. )2001انجام شد .دو میلیلیتر مخلوط

پروتئین باشد (این مقدار با استفاده از منحنی استاندارد

واکنش شامل مقداری از عصاره که دارای  59میلیگرم
پروتئین باشد ،و مقدار کافی بافر فسفات سدیم  pH= 5به

1- Bovine Serum Albumin

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 
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طوریکهحجمنهاییدومیلیلیترباشددریکلولهآزمایش

دنبالآن9/5میلیلیترمعرففولینبهآناضافهشاد.پاس

کوچککامالًمخلوطشدواینمخلوطتوسطورتکسبه

ازمختصریاختالط،محلولیبهرنگسبزمتمایلبهزردبه

مدت دو دقیقه هوادهی و سپس دستگاه اسپکتروفتومتر با

دستآمد.سهدقیقهپسازافزودنمعرففولین،یکمیلی

استفادهازاینمخلوطصفرگردید.سپسبالفاصلهبهمخلوط

لیترمحلولکربناتسدیماشباعبهآناضافهوحجمنهاایی

واکنش 29 ،میکرولیتر محلول پیروکتکول  199میلی موالر

آنباافزودنآبمقطربه19میلیلیتررساندهشد.پاساز

افزودهوپسازمخلوطنمودن،بالفاصلهتغییراتجذبنور

اختالطرنگخاکستریتیرهباهدساتآماد.پاسازیاک

درطولموج249نانومتربهمدتیکدقیقهبافاصله19ثانیه

ساعتمیزانجذبنوردرλmax=545nmاندازهگیریشد.

اندازهگیریشد.فعالیتآنزیمبراساستغییراتجذبنوردر

برایهرکدامازغلظتهایمختلفاسیدکافئیک،بهطاور

دقیقهبرمیلیگرمپروتئینمحاسبهشد( ΔOD /Min./mg.

جداگانهاینمراحلانجامشد.برایهرغلظتسهتکراردر

.)Shi et al., 2001()protein

نظرگرفتهشد.برایصفرکردندستگاهاساپکتروفتومتر،از

ارزیابی میزان فنل کل ( )Total phenolاستخراج

محلولیکهفاقداسیدکافئیاکباودوباههماانمیازانآب

فنل از میوۀ سیب

مقطراضافهشدهبود،استفادهشد.بهمنظورتهیاهفنالکال،

درابتدامقداریکگرمازبافتمیوۀپرتقاالدرهااون

عصارهبهدساتآمادهدرآزماایشهاا،هماننادروشتهیاه

چینیکهدرظرفدیگریداراییخقراردادهشده،در19

منحناایاسااتانداردعماالشااد.باااایاانتفاااوتکااهاز9/5

میلیلیتر متانول  89درصد،کامالًلهوعصاارهگیاریشاد.

میلاایلیتاارازعصااارۀاسااتخراجشاادهازگیاااهاسااتفادهشااد

مخلوط حاصل از پارچاه ملمالدوالیاه عباور داده شاد و

(.)Gholamnezhad et al., 2016c

باقیمانده بافت له شدهداخل هاون و بافت چسبیده به پارچه

بررسی میزان بیان بعضی از ژنهای دفاعی در

ململ دوباروهرباربوسیلهسه میلی لیتر متانول  89درصد

سطح نسخهبرداری

شستشو و صاف گردید وبهعصارهاولاضاافهشاد.نهایتااً

در این قسمت ،بررسی بیان ژن دو آنزیمی که میزان

عصااارهحاصاالدر2999دوردردقیقااهبااهماادت5دقیقااه

فعالیت آنها اندازه گیری شده بود ،انجام شد .میوهای

لولهها()Supernatant
سانتریفیوژ شد.بخشرویی داخل 

پرتقالمانندبند(5-4فقطازعصارهسیراستفادهشد)تیمار

حاوی ترکیبات فنلی است که از رسوب بافتی جدا شده و

شدند ،و نمونهبرداری در روزهای سه ،شش ،نه و دوازده

میلیلیتری
دربدار  19

لولههای
جهتآزمایشات بعدی در 

روز بعد از آلودگی صورت گرفت .بعد از نمونهبرداری،

در دمای -49درجه سلسیوس نگهداری شاد( Etebarian

پوستمیوهازقسمتگوشتجداسازیوبالفاصلهقسمت

.)et al., 2005

گوشتتازماناستفادهدرنیتروژنمایعقراردادهوسپس

تهیه محلول پایه غلظتهای فنل استاندارد

بهفریزر-89منتقلشد.

منحنیاستانداردفنلبااستفادهازغلظاتهاایمختلاف

،نمونههاازفریزرخارجشده

برایاستخراجRNAکل

اسایدکافئیکتهیاهشاد(.)Etebarian et al., 2005در

وبالفاصلهدرداخلظرفحاوینیتروژنمایعقرارگرفت

لولهآزماایش 19میلایلیتاری،هفاتمیلایلیتارآبمقطار

و سپس در داخل هاون و نیتروژن مایع به خوبی کوبیده

میلیلیترازغلظتهایمختلف

ریختهشد.سپسمقدار9/5

شدند.استخراج RNAتوسطکیت( RNXplusسیناژن،

آمادهشدهاسیدکافئیکدرمرحلهقبل،باهآناضاافهوباه

ایران)وبراساسدستورالعملشرکتانجامپذیرفت.
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18

ساخت  cDNAتوسط آنزیم رونویسی معکوس
ساخترشتۀ cDNAازرویmRNAهایکل سلول
بااستفادهازآغازگر Oligo- (dt)18تعبیهشدهدرکیت
Transcriptase

Reverse

( RevertAidشرکت

 ،Thermo Scientificآلمان) و بر اساس دستورالعمل
ارایهشدهدرکیتانجامشد.
به منظور اطمینان از عدم آلودگی  RNAبه DNA

شد.دراینروشفرضبرایناستکهبازدهنمونهوکنترل
-∆∆CT

داخلیبرابرو 199درصداستوازفرمول

4بهمنظور

بررسیتغییربیانژناستفادهشد( Livak and Schmittgen,

.)2001
میزانبیانژنهایدفاعیمنتخببراساسژن(EF1αژن
خانهدار)بابیانثابتنرمالشده و سپسمیزانتغییراتبیان
ژندرهمۀتیمارهانسبتبهشاهدسنجیدهشد.

ژنومی ،قبل از ساخت  cDNAبا استفاده از آغازگرهای

میانگینمربوطبههرژندرقالبطرحکامالًتصادفیبا

اختصاصی واکنش  PCRبا این  RNAانجام شد و در

چهار تکرار (دو تکرار زیستی و دو تکرار روشی) تجزیه

RNAهایاستخراجی،باندیدرواکنش

موردهیچیکاز

واریانسشد.نتایجبهدستآمدهازReal time RT -PCR

PCRآنهامشاهدهنشد.

بااستفادهازآزمونچنددامنۀدانکندرسطحخطای 9/95و

بررسی الگوی بیان ژنهای منتخب با روش Real

با استفاده از نرمافزار  SASانجام گرفت .داده ها بر اساس

time -PCR

الگوی بیان سه ژن شامل ژنهای رمز کنندۀ کاتاالز
(،)CATپراکسیداز()POXوفنیلآالنینآمونیالیاز()PALدر
سطحنسخهبرداریبااستفادهازآغازگرهایمناسب(جدول)1

وروش  PCRکمی ازنوعکمیتسنجینسبیبررسیشدند.

آزمون Skewnessو Kurtosisنرمالبودند.

نتایج
شناسایی قارچ عامل بیماری

بهعنوانژنخانهدارانتخابشد.تکثیرcDNAدر

ژن EF1α

طبق کلید قارچهای ناقص Barnett and Hunter

تسنجی نسبی ،بر طبق
واکنش کمی  PCRاز نوع کمی 

یهی قارچاستفادهشدهدرآزمایشات از
( )1998هردوجدا 

دستورالعملکیت YTA SYBR Green qPCR Master

جنس  Penicilliumشناساییشدند.بااستفادهازکلید Pitt

)( Mix (2xیکتاتجهیزآزما ،ایران)وبااستفادهازترموسایکلر

یختشناسی
) and Hocking (1977مبتنی برخصوصیاتر 

ویژه PCRکمی( )Corbett RG-6000انجامگرفت.برای

شامل شکل ،رنگ ،خصوصیات پرگنه روی محیط

تعیین میزان تغییرات بیان ژنها در طی نقاط زمانی از روش

 MEA ،CYA ،G25NوPitt and Hocking ،CSN

 Livakاستفادهشد.دراینروشفرض برایناستکهبازده

()1997اینبیمارگرP. digitatumتشخیصدادهشد.

نمونهوکنترلداخلیبرابرو%199استوازفرمول4 -∆∆CTبه

تأثیر عصارههای گیاهی بر رشد قارچ بیمارگر با

منظور بررسی تغییر بیان ژن استفاده شد ( Livak and

استفاده از روش دیسک کاغذی

 .)Schmittgen, 2001بالفاصلهبعدازانجامواکنش Real

نتایج جدول  4نشان میدهد که به احتمال  11درصد

،time PCRمحصولواکنشرویژلرانشدوازکارکرد

بین دو عصارۀ مورد بررسی ،در هر دو روش استفاده از

اختصاصیواکنشاطمنیانحاصلشد(شکل.)1

عصارههای آبی و متانولی ،و غلظتهای مختلف آنها و


الگوی بیان ژنها با استفاده از دستگاه ترموسایکلر زمان

همچنینبیناثراتمتقابلایندوبرکاهشمیزانرشدهالۀ

واقعی ( )Corbett RG-6000بررسی شد .برای تعیین میزان

قارچ ،به روش آزمون دیسک اختالف معنیدار وجود

تغییراتبیانژنهادرطینقاطزمانیازروش Livakاستفاده

میلیگرم
داشت.دراینآزمون،عصارۀآبیسیرباغلظت  69

1318بهار،1شماره24جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی

11



Real time PCR  آغازگرهای مورد استفاده در آزمایش-5 جدول
Table 1. Primers used in the Real Time PCR assay
Name of genes
Primers sequences
Catalase





TTGAACACGAACGTCGACACCT
CTTGTACAGGAACGACAGCATC



GATCTTCGTGCTCGTGTTCA
Peroxidase



TGCGAATGTTTTGCTGTCTC
TGGCCACCAAAATGGTTCGT



ATGGCTTCTTACTGCTCTG



GGTCAGACTCGTGAGCATGC



CGTACCTAGCCTTTGAGTACTTG



Phenylalanine ammonia-lyase

EF1α







)B(

)A(




)D(



)C(





Temperature

Temperature

-کاتاالز (ج) و فنیل،) (بEF1α ،)) ژنهای پراکسیداز (الفDissociation curves(  منحنیهای ذوب قطعات تکثیری-5 شکل
)آالنینآمونیالیز (د
Figure 1. Melting curves of Peroxidase (a), EF1α (b), Catalase (c) and Phenylalanine ammonia-lyase (d)
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جدول  -6تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر عصاره های آبی و الکلی گیاهی بر میزان رشد قارچ بیمارگر  P.digitatumبه
روش استفاده از دیسک کاغذی
Tables 2. Analysis of variance related to the effect of aqueous and methanolic plant extracts on the
growth of P.digitatum pathogen with paper disk method
S.O.V
df
MS
F
Aqueous
Methanolic
Aqueous
Methanolic

ex.
ex.
ex.
ex.
**
**
)Treatments(A
224.45
1
826
221.1
453.14
**670.32

**736.65

421.63

350.10

4

)Concentration(B

**32.09

**32.65

31.63
52.25

3.85
3.63

4
30
39

A×B
Error
Total

)** There is a significant difference of 99 percent (P≤0.01
CV=6.21% for aqueous extracts and CV=6.13% for methanolic extract


در میلیلیتر ،و 46/14میلیمتر قطر ممانعت از قارچ و

کاهش میزان رشد قارچ اختالف معنیدار وجود داشت.

عصارۀآویشنشیرازیباغلظت69میلیگرمدرمیلیلیتر،

در این آزمون ،عصارۀ آبی سیر و آویشن شیرازی با

و  41/89میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر ،بهترین

غلظت  699میلیگرم در لیتر و  55/45و  65/14درصد

عصارهها بودند  .کمترین ممانعت کنندگی مربوط به

ممانعتازقارچبیمارگرنسبتبهشاهدبهترتیببهترین

شاهد ،و در بین تیمار عصاره ها مربوط به غلطت  15

عصارههابودند(شکل.)1کمتریندرصدممانعتازرشد

میلیگرم در میلی لیتر آویشن شیرازی آبی بود که میزان

بیمارگر نسبت به شاهد ،مربوط به غلطت  159میلیگرم

آنبهترتیب1/18و 19/35میلیمترقطرممانعتازرشد

درلیترمرزهبودکهمیزان 42/36درصدممانعتازرشد

عصارههای الکلی سیر و آویشن شیرازی با

قارچ بود .

نسبت به شاهد نشان داد .نتایج حاصل از عصارههای

غلظت  69میلیگرم در میلی لیتر به ترتیب با نشان دادن

الکلی،دقیقاًمانندعصارههایآبیبود.عصارههایالکلی

 33/4و 42/14میلی مترقطرممانعتازقارچبیمارگر،به

سیر  با غلظتهای   699و  259میلیگرم در لیتر و با

ترتیب بهترین عصارهها بودند .کمترین ممانعت کنندگی

55/45و68/19درص دوعصارۀآویشنشیرازیباغلظت

مربوط به غلطت  15میلیگرم در میلیلیتر ،آویشن

 699میلیگرم در لیتر و  65/14درصد ممانعت از قارچ

شیرازیبودکهمیزانآنبهترتیب 1/93و 12/31میلی

بیمارگرنسبتبهشاهدبهترتیب بهترینعصارههابودند.

مترقطرممانعتازقارچبود(شکل4الفوب).

کمترین درصد ممانعت از رشد قارچ بیمارگر نسبت به

تأثیر عصارههای گیاهی بر رشد قارچ بیمارگر با

شاهد ،مربوط به غلطت  159میلیگرم در لیتر آویشن

استفاده از روش اختالط با محیط کشت

شیرازیبود که میزانآن  32/14درصد ممانعت از رشد

نتایججدولتجزیهواریانس 3نشانمیدهدکهبهاحتمال

نسبت به شاهد بود (شکل  3و   2الف و ب).

  11درصد بین دو عصارۀ مورد بررسی ،در هر دو روش
استفاده از عصاره های آبی و متانولی ،و غلظتهای
مختلف آن ها و همچنین بین اثرات متقابل این دو بر
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P. ) آویشن شیرازی بر میزان ممانعت از رشد میسلیومی قارچ بیمارگرB ) و متانولی (شکلA  تأثیر عصارههای آبی (شکل- 6 شکل
. اعداد میانگین چهار تکرار است. به صورت قطر ناحیۀ بازدارندگی (میلیمتر) در روش استفاده از دیسک کاغذیdigitatum
 میلیگرم در ده میلیلیتر استفاده شدند066  و116 ،266 ،516 ،6 عصارههای مختلف در غلطتهای
Figure 2. Effect of aqueous (A) and methanolic (B) extracts on of thyme on the inhibition of mycelial
growth of P. digitatum (diameter of the inhibitory zone mm) in the paper disc method. The numbers are
four repetitions. Different extracts were used in concentrations of 0, 150, 300, 450 and 600 milligrams in
per 10 millimiters
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 بهP. digitatum  تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر عصاره های آبی و الکلی گیاهی بر میزان رشد قارچ بیمارگر-2 جدول
روش استفاده از اختالط با محیط کشت
Tables 3. Analysis of variance related to the effect of aqueous and methanolic plant extracts on the
growth of P.digitatum pathogen with mixing with culture medium method
S.O.V
df
MS
F
Aqueous
Methanolic
Aqueous
Methanolic

ex.
ex.
ex.
ex.
**
Treatments(A)
254.41
**
1
985
235.84
520.17
Concentration(B)
A×B
Error
Total

4

421.52

635.21

945.65**

4

2.56

28.42

47.15**

30
39

34.36

43.25

** There is a significant difference of 99 percent (P≤0.01)
CV=6.25% for aqueous extracts and CV=8.55% for methanolic extract

شاهد
Control



لیتر
 میلیگرم در066 تیمار غلظت

600mg/l




 میلیگرم در لیتر) بر066  تأثیر عصارههای آبی سیر (غلظت-2 شکل
 در مقایسه با شاهدP. digitatum کاهش رشد میسلیومی قارچ بیمارگر
Figure 3. Effect of Garlic Aqueous Extract (600 mg / L) on
the mycelial growth of the P. digitatum pathogen in
comparison with the control

836.32**
31.29**
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 (درصد بازدارندگی) درP. digitatum  تأثیر عصارههای آبی (شکل الف) و متانولی (شکل ب) بر کاهش رشد میسلیومی-1 شکل
 میلیگرم066  و116 ،266 ،516  عصارههای مختلف در غلطتهای.روش اختالط با محیط کشت؛ اعداد میانگین چهار تکرار است
در لیتر استفاده شدند
Figure 4. Effect of aqueous (A) and methanolic (B) extracts on of thyme on the inhibition of mycelial
growth of P. digitatum (diameter of the inhibitory zone mm) in the culture medium method. The
numbers are four repetitions. Different extracts were used in concentrations of 150, 300, 450 and 600
milligrams in per 10 liter
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بررسی اثر عصارهها در کنترل بیماری کپک سبز

بعد از شاهد مربوط به تیمار یک در  1999عصارۀ آبی

پرتقال در انبار  51درجۀ سلسیوس

آویشنشیرازیبهمیزان 48/22سانتیمترمربعدرانباربود.

نتایج جدول تجزیه واریانس  2نشان میدهد که به

درموردعصارههایالکلی،روندتقریباًمانندعصارههایآبی

احتمال  11درصد بین دو عصارۀ مورد بررسی ،در هر دو

بودبااینتفاوتکهتیمارالکلتنهانیز،درمقایسهباتیمار

روش استفاده از عصارههای آبی و متانولی ،و غلظتهای

آب مقطر تنها نیز باعث کاهش میزان سطح لکهها شد .به

مختلفآنهاوهمچنینبیناثراتمتقابل ایندوبرکاهش

طوریکه میزان سطح لکه ها در تیمار الکل تنها 45/88

سطحلکۀایجادشدهبررویپرتقال اختالفمعنیداروجود

سانتیمترمربعبود.درصورتیکهدرتیمارشاهد(آبمقطر)

داشت .در این آزمون ،سطح لکۀ ایجاد شده در تیمار

 33/16سانتیمتر مربع بودند .سطح لکههای ایجاد شده در

عصارههای آبی سیر و آویشن شیرازی (غلظت شش در

تیمارعصارههایالکلیوآویشنشیرازیباغلظتششدر

هزار)بهترتیببا5/39و5/22سانتیمترمربعکمترینمیزان

 1999به ترتیب  3/46و  2/15سانتیمتر مربع ،به عنوان

خودرادرمقایسهباسایرتیمارهاوهمچنینتیمارشاهد(با

بهترینعصارهها،بودند(شکل5الفوب).


میزان33/16سانتیمترمربع)داشتند.بیشترینمیزانسطحلکه

جدول  -1تجزیه واریانس مربوط به آزمون تأثیر عصارههای آبی و الکلی (سیر و آویشن شیرازی) بر شدت بیماری (سطح لکهها)
ناشی از قارچ بیمارگر  P. digitatumدر انبار با دمای  51درجۀ سلسیوس
Tables 4.
1 C
MS

F

df

S.O.V

)Treatments(A

Methanolic
ex.
**254.41

Aqueous
ex.

Methanolic
ex.

Aqueous
ex.

**520.17

235.84

985

1

**836.32

**945.65

635.21

421.52

4

)Concentration(B

**31.29

**47.15

28.42
43.25

2.56
34.36

4
30
39

A×B
Error
Total

)** There is a significant difference of 99 percent (P≤0.01
CV=8.25% for aqueous extracts and CV=9.69% for methanolic extract

بررسی فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنل-

پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز در میوه پرتقال ،بین روزهای

اکسیداز در سیبهای تیمار شده در دمای 51

نمونهبرداری،غلظتهایمختلفواثرمتقابلآنهاباروزهای


درجۀ سلسیوس

نمونهبرداریتفاوتمعنیدار()P≤0.01وجودداشت.

جدول تجزیه واریانس  5نشان میدهد که در آزمون
تأثیر غلظتهای مختلف عصارۀ گیاهی روی فعالیت آنزیم
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 (مساحت ناحیۀP. digitatum  تأثیر عصارههای آبی (شکل الف) و متانولی (شکل ب) بر کاهش شدت بیماری ناشی از-1 شکل
 گرم در یک لیتر آب0  و1 ،6 ،5 ،6  عصارهها در غلطتهای. اعداد میانگین چهار تکرار است.آلودگی به سانتیمترمربع) در انبار
مقطر استفاده شدند
Figure 5. Effect of aqueous extracts (A) and methanol (B) on reducing the severity of disease caused with
P. digitatum (area of infection area) in the storage. The data are average of four repetitions. The extracts
were used in 0, 1, 2, 4 and 6 grams per liter of distilled water
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جدول  -1تجزیه واریانس مربوط به میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلیفنل-
اکسیداز (تغییرات جذب در دقیقه در میلی گرم پروتئین) در میوه پرتقال ،مایه
کوبی شده با غلظتهای مختلف عصارۀ گیاه و قارچ عامل بیماری P. digitatum
Tables 5. Analysis of variance related peroxidase and polyphenol
oxidase (Changes in absorbance per minute in mg of protein) in the
orange incubated with different concentrations of plant extracts and
P. digitatum
S.O.V
df
MS

POX
PPO
)Concentration (A
5
**0.672
**0.307
**0.097

**0.165

4

)Days (B

**0.020
0.006

**0.027
0.009

20
48
77

A×B
Error
Total

)** There is a significant difference of 99 percent (P≤0.01
CV=9.40% for peroxidase and CV=8.29% for polyphenol oxidase

همانطورکهشکل( 6الف)نشانمیدهددرروزسوم

غلظتها اختالف معنیدار وجود داشت .بیشترین میزان

میوههای پرتقال آلودۀ تیمار شده با غلظتهای مختلف

فعالیت این آنزیم در بین روزهای نمونهبرداری مربوط به

عصاره ،ازنظرمیزانفعالیتآنزیمپراکسیدازدرمقایسهبا

تیمارغلظت 6درهزارو روز نهمنمونهبرداریبود.میزان

میوههای آلوده و سالم شاهد ،افزایش معنی داری نشان

فعالیتاینآنزیمدرروزهاینمونهبرداریدرمیوههاییکه

دادندواینروندتانهمینروزنمونهبرداریادامهداشت .و

فقط با عامل بیمارگر تیمار شده بودند نشان داد که این

پرتقالهای آلودۀ تیمار شده با غلظت  شش در هزار  در

عاملبدونحضورعصارهنیزقادربهباالبردنمیزانفعالیت

دوازده روز مورد بررسی ،بیشترین فعالیت پراکسیدازی را

آنزیمهابود ودرتمامروزهاینمونهبرداریمیزانفعالیت


مایهزنی بیمارگر،
نشان دادند .در دوازدهمین روز بعد از  

آنبیشترازسایرتیمارهابود(شکل-6ب).

تیمار پرتقال آلودۀ تیمار شده با غلظت شش در هزار

بررسی میزان تغییرات فنل کلل در میلوۀ پرتقلال

عصاره ،بیشترینفعالیتآنزیمرانشاندادوایناختالف

مایهزنی شده با غلظتهای مختلف عصارۀ گیاهی

نسبتبهبقیۀتیمارهابهجزتیمارچهار درهزاردراینروز

و قارچ عامل بیماری در دمای  51درجه سلسیوس

معنیداربود.براساسشکل -3الف ،روندکلیآنزیمتا

جدولتجزیهواریانس 6درموردغلظتهایمتفاوت

نهمینروزبعدازنمونهبرداریافزایشیبودوسپسکاهشی

عصارۀ گیاه  بر روی میزان فنل کل در میوه پرتقال نشان

شد(شکل6الف).

میدهد ،بین غلظتها و بین روزهای نمونهبرداری و


براساسشکل( 6ب)،بیشترینفعالیتآنزیمپلیفنل-

همچنین اثرات متقابل آنها از نظر میزان فنل کل تفاوت

اکسیدازمربوطبهپرتقالهایآلودۀتیمارشدهباغلظت6

معنیدار ( )P≤0.01وجود داشت .در بین روزهایی که


درهزارعصارۀبودهکهدرنهمینروزبعدازآلودهسازیبا

نمونهبرداریصورتگرفتدرموردتقریباًهمۀغلظتها،

بیمارگراینمیزانفعالیتمشاهدهشد.درروزدوازدهمبعد

حداکثر میزان فنل کل در میوههای آلودۀ تیمار شده با

از آلوده سازی با قارچ بیمارگر نیز بین این غلظت و بقیۀ

عصارهدرروزنهممشاهدهشد.
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 میلی گرم پروتئین) وآنزیم پلیفنل/ دقیقه/ نانومتر156  میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز (الف) ( بر حسب تغییرات جذب نور در-0 شکل
 میانگینهایی که. میلی گرم پروتئین) هرعدد میانگین چهار تکرار است/ دقیقه/ نانومتر166 اکسیداز (ب) (بر حسب تغییرات جذب نور در
) ارائه شدهاندP≤0.05(  تفاوت ها با آزمون دانکن.در هر ستون از نظر آماری با یکدیگر اختالف دارند با حروف مختلف مشخص شدهاند
Figure 6. Peroxidase enzyme activity (A) (changes in light absorption at 470 nm / min / mg protein) and
polyphenol oxidase (B) activity (changes in light absorption at 420 nm / min / mg protein) each four It is
repeated. The averages that are statistically different in each column are marked with different letters.
Differences are prese
D
'
P≤0.0
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جدول  -0تجزیه واریانس مربوط به محتوای کل ترکیبات فنل در میوه
پرتقال در میوه پرتقال ،مایه کوبی شده با غلظتهای مختلف عصارۀ گیاه و
قارچ عامل بیماری P. digitatum
Tables 6. Analysis of variance related total phenolic
compounds content in the orange incubated with different
concentrations of plant extracts and P. digitatum
S.O.V
df

SS
MS
)Concentration (A
5
0.288
**0.057
**0.065

0.196

4

0.058ns
0.006

0.087
0.510
1.08

20
48
77

)Days (B
A×B
Error
Total

)** There is a significant difference of 99 percent (P≤0.01
CV=12.86%

درروزسوم،بینهمۀتیمارها،بهجزدوتیمارغلظت1

میزانترکیباتفتلیدرتیمارغلظتششدرهزارعصارۀ

در هزار عصاره و تیمار قارچ بیمارگر تنها ،اختالف معنی

دیده شد .بعد از روز نهم ،غلظت ترکیبات فنلی روزبه

داروجودداشت.درروزنهمپسازنمونهبرداری ،افزایش

کاهشگذاشتودرروزدوازدهممقداراینترکیباتدر

میزانترکیباتفنلیدرهمهتیمارهامشاهده شدوبیشترین

اکثر تیمارها و غلظتها کمر از روز نهم بود (شکل.)5
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شکل  -7تأثیر قارچ عامل بیماری و غلطتهای متفاوت عصارۀ گیاه سیر بر روی محتوای کل ترکیبات فنل در میوه پرتقال .اعداد ،میانگین
چهار تکرار بوده و حروف متفاوت نشان دهندۀ تفاوت معنی دار تیمارها در سطح یک درصد است
Figure 7. Effect of pathogen and different concentrations of garlic extract on the total content of phenol
compounds in orange fruit. The data are four repetitions, and the different letters represent a significant
difference in treatments at one percent level
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بررسی تأثیر عصارههای گیلاهی بلر میلزان بیلان

ژن در بین همۀ تیمارهای غلظتها بود .بعد از روز نهم

ژنهای دفاعی

نسخهبرداری ژن کاهشی شد و این مقدار در
میزان بیان   

باارزیابیمنحنیهایذوبقطعاتتکثیری(شکل)1و

همۀتیمارها در روز دوزادهم کمتر از میزان روز نهم بود

مشاهدهیتنهایکپیکبرایهرژن،ازاختصاصایباودن

( 14/36درغلظت،) 6×1999امانسبتبهروزششمبیشتر

تولیداتسنجششدهدرآزمونکمیاطمینانحاصلشاد.

بود(11/16درغلظت()6×1999شکل-8ب).

نسخهبرداریژنرمزکنندۀآنزیمپلیفنلاکسایداز()PPO


نسخهبرداری ژن رمز کنندۀ آنزیم فنیل آالنین
روند  

درطول14روزنمونهبرداریدرتمامتیمارها(بیمارگرتنها

آمونیالیاز ( )PALدر طول  14ساعت مانند میزان

وغلظتهایمختلفازعصارۀ)روندمشابهیراداشات

P

نسخهبرداریدوژنقبلیبود.درموردبیاناینژن،درهمۀ


وتاروزنهمدرتمامتیمارهاافزایشوسپسروندکاهشای

نسخهبرداری
غلظتها تا روز نهم شاهد میزان افزایش   

درپیشگرفت.بیشاترینمیازاننساخهبارداریژندرباین

بودیم و سپس روز دوزادهم کاهش پیدا کرد .غلظت

تیمارهامربوطبهتیمار6×1999عصارۀبود(11/89برابر

نسخهبرداریژنرمزکننده
6×1999عصارۀبیشترینمیزان 

تیمااارشاااهد)ومانناادهمااۀتیمارهااادرروزنهااممیاازان

این آنزیم را نه روز بعد از نمونه برداری در پی داشت

نساااخهبااارداریدرآنباااهاوجخاااودرساااید.افااازایش


( 14/36برابر تیمار آب مقطر) و این مقدار بیشترین میزان

نسخهبرداری اینژنباافزایشغلظتعصاره،نشاندهنادۀ


نسخهبرداری نسبی ژن در بین همۀ تیمارهای غلظتهای


تأثیرمستقیمعصارۀبررویمیازانبیاانایانژندرساطح

متفاوت عصاره گیاه  بود .در مورد تیمار بیمارگر تنها نیز

نسخهبرداریمیباشد(.شکل-8الفوجدول.)5


روند مشابه بقیۀ تیمارها بود و در مقایسه با تیمارغلظت

نسخهبرداری ژن رمز کنندۀ آنزیم پراکسیداز ()POX


 1×1999درروزابتدایینمونهبردارییعنیروزهایسوم

در طول  14ساعت در تمام تیمارها (بیمارگر تنها  Pو

و ششم بعد از نمونه برداری میزان بیان این ژن بیشتر بود

غلظتهایمختلفازعصارۀ)روندمشابهیداشت.غلظت


ولیدرروزهاینهمودوازدهمبعدازنمونهبرداری،میزان

نسخهبرداریاینآنزیمرا
6×1999عصارۀبیشترینمیزان 

نسخهبرداری ژندرتیمار 1×1999بیشترازتیماربیمارگر


نهروزبعدازنمونهبرداریدرپیداشت(15/42برابرتیمار

تنهابود(شکل-8ج).

نسخهبرداری نسبی
آب مقطر) و این مقدار بیشترین میزان  
جدول  -5تجزیه واریانس مربوط میزان تغییرات بیان ژنهای مورد بررسی درگیر در میوه پرتقال
 ،تحت تیمار های مختلف عصارۀ گیاه و قارچ عامل بیماری P. digitatum
Table 7. Analysis of variance related to changes in the genes expression involved
in orange fruit under different treatments of plant extract and P. digitatum
S.O.V
df
SS
MS
)Concentration (A
4
9.5
**2.37
)Days (B
3
6.65
**2.21
A×B
12
1.15
0.095ns
Error
22
15.56
0.69
Total
41
1.08
)** There is a significant difference of 99 percent (P≤0.01
ns There is a significant difference
CV=8.30%
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شکل  .0تاثیر عصارۀ سیر و بیمارگر بر روی بیان ژن آنزیمهای الف :پلی فنل اکسیداز ( )PPOب :پراکسیداز ( )POXو فنیل
آالنین آمونیالیاز ) (PALدر میوه پرتقال :P .بیمارگر .دادهها میانگین چهار تکرار هستند
Figure 8. Effect of Garlic and Patient Extract on gene expression of enzymes A: Polyphenol Oxidase
(PPO) B: Peroxidase (POX) and Phenylalanine ammonilase (PAL) in orange fruit. P: Pathogen. Data are
.D
P≤0.01
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تأثیر قارچکشی قابل قبولی علیه قارچ بیمارگر P.

خاصیتتجزیهپذیریعصارههایگیاهیدرطبیعتو

 digitatumازخودنشاندادند.درموردمقایسۀدوروش

سمیتپایینآنهابرایانسانوسایرپستاندارانوهمچنین

استفادهازحاللآبیوالکلی،عصارۀالکیدرموردهردو

اثراتمخربکمترآنهابرمحیطزیست،اینترکیباترا

روش دیسک کاغذی و اختالط با محیط کشت ،اثر

به عنوان ترکیبات جایگزین سموم شیمیایی مطرح کرده

بازدارندگی بیشتری از خود نشان داد که این موضوع را

است.عصارههایگیاهیباداشتنموادوعناصرغذاییدر

میتوانباتغییردرنوعحاللمرتبطدانست.زمانیکهاز

افزایشرشدگیاهمفیدبوده وبرایانسانومحیطزیست

عصارۀ الکلی استفاده میشود احتماالً مواد ضدقارچی

بیخطر هستند ( .)Bakkali et al., 2008در تحقیقات

بیشتریازهردوگیاهقابلاستحصالخواهدبود .نتایجاین

متعدد ،اثرات ضدقارچی عصاره گیاهانی مانند سیر و

مطالعهبانتایجمطالعۀ (Khalil and Dababneh)2007

آویشنشیرازیبهاثباترسیدهاست( Kamangar et al.,

مطابقتداشت.دراینمطالعهاثردوگونۀگیاهیآویشن

 .)2014; Martinez et al., 2007در تحقیقی اثرات

شیرازیوسیربرقارچبیمارگرP. digitatumمشهودبود.

بازدارندگیعصارههایهگزانی،کلروفرمی،دیاتیلاتریو

بررسیهانشاندادهاستکهآویشنشیرازییکمنبعغنی


اتانولیهفتگونۀگیاهیعلیهدوقارچبیماریزایگیاهی

کارواکرولمیباشد .کارواکرولدر

ازترپنوئیدهایفنلیو 

مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد فاز هگزانی

گیاهآویشنموجبازبینرفتنغشاپالسمایی،نشتدورن

عصارههای گیاه آویشن کوهی وپونه موثرترین عصارهها

سلولی  ATPو یونهای پتاسیم و در نهایت از بین رفتن

برعلیههردوبیمارگرعملبودند( Kamangar et al.,

شود،بنابراینشایدبتوانفعالیتهایآنتی

سلولبیمارگرمی

.)2014اثراتضدقارچیاسانسهایزیرهسیاهوآویشنبا

اکسیدانی و ضدمیکروبی عصارۀ آویشن را به حضور این

قارچکشهای کربوکسین و تیابندازول روی قارچ

ترکیباتنسبتداد(.)Yaghoubi et al., 2015

بیماریزای  R. solaniمورد بررسی قرار گرفت و نتایج


درموردآزمونانباری ،هردوعصارهتأثیرمعنیداری

نشاندادکهاثراتبازدارندگیآویشننسبتبهزیرۀسیاه

درکاهشاینبیماریداشتندوهمانطورکهانتظارمیرفت

و هر دو قارچکش بیشتر بود (.)Khaledi et al., 2015

عصارۀ الکلی تأثیر بیشتری داشت .که این موضوع را می

اسانس سیر فعالیت ضدمیکروبی خوبی روی

توانبااثرقارچکشیخودالکلکهدراینجابهعنوانحالل

،Escherichia coli ،Staphylocococcus aureus

به کاررفته وهمچنینبهتواناییبیشترالکلدراستخراج

 Salmonella typhi ،Pseudomonas aeruginosaو

ترکیباتضدقارچیمرتبطدانست.

 Candida albicansداشت و باعث جلوگیری از رشد

عصارههایگیاهیبر

دریکمطالعه کهدرموردتأثیر

آنها شد ( Mnayer et al., 2014; Johnson et al.,

روی رشد قارچ بیمارگر Rhizoctonia solaniصورت

 .)2013در آزمونهای ضدقارچی این مطالعه ،دیسک

گرفتعصارههایگیاهانمرزه،آویشنشیرازیوآویشن


کاغذیواستفادهازعصارههادرمحیطکشت ،با افزایش

دناییبهصورتقابلتوجهیاینبیمارگرراکنترلکردند

غلظتهردوعصاره،میزانفعالیتضدقارچیافزایشپیدا

(.)Foroughi et al., 2013

کرد .بیشترین میزان فعالیت قارچکشی مربوط به عصارۀ

در مطالعهای اثر بازدارندگی آویشن شیرازی ،نعنا

گیاهسیربود.عصارۀاینگیاههمراهباگیاهآویشنشیرازی

فلفلی،رازیانهواکالیپتوسعلیهدوعاملاصلیپوسیدگی
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ریشهو طوقهلوبیا( Rhizoctonia solani, Fusarium

گرفت .در این آزمون ،با افزایش میزان غلظت استفاده از

 ،)solaniآویشن شیرازی و نعنا فلفلی  بیشترین اثر

نسخهبرداری ژن و میزان فعالیت
عصارۀ گیاهی ،میزان  

بازدارندگی()%199رادرموردهردوبیمارگردرهرچهار

باتوجهبهاینمطالبمیتوانبه

آنزیمهاافزایشپیداکرد.


غلظتبهکاررفتهدرآزمون"ظرفپتریمعکوس"،نشان

میتواندبرروی
ایننتیجهرسیدکهعصارۀبعضیگیاهان  

دادند(.)Zandi et al., 2017

بیان ژنهای دفاعی تأثیر بگذارد و با تحریک آنها باعث

تأثیرات ضدقارچی اسانس گیاه سیر و دو قارچکش

افزایش بیان آنها شده که این افزایش بیان نهایتاً افزایش

متاالکسیل -مانکوزب و مانکوزب علیه سه گونۀ

فعالیتآنزیمهارادرپیخواهدداشت.دراینمطالعه،میزان


 P. drechsleri،Phytophthora capsiciوP. melonis

فعالیتفنیلآالنینآمونیالیازبررسینشد،ولیباتوجهبهاینکه

عوامل بوته میری گیاهان خیار ،فلفل و طالبی در شرایط

روند میزان بیان ژن این آنزیم (افزایش و کاهش آن) هم

آزمایشگاهوگلخانهموردارزیابیقرارگرفتند.براساسنتایج،

مانند دو آنزیم دیگر است و نیز از آنجایی که این آنزیم

اسانسسیرخاصیتقارچایستاییوتأثیرچشمگیریبرروی

نقش بسیار مهمی در ساخت ترکیبات فنلی دارد( Vogt,

کاهشرشدپرگنهگونههایفیتوفتوراداشت.نتایجگلخانهای

،پسنتیجهمیگیریمکهمیزانفعالیتاینآنزیمهم

)2010

دراینتحقیقحاکیازکاهششدتبیماری%81/5-53/5در

افزایشیافتهاست .الزمبهذکراستکهمیزانترکیاتفنلی

مقایسه با شاهد بود به طوری که تأثیرات آن از قارچکش

در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت ،و روند افزایش و

مانکوزب بیشتر و کمتر از متاالکسیل -مانکوزب بود

کاهشآنمانندفعالیتآنزیمهایموردبررسیبود .آنزیم

(.)Farhang et al., 2015

فنیلآالنینآمونیالیاز یکی از مهمترین آنزیمهای حدواسظ

عصارههای گیاهی فعالیت آنزیمهای

در این بررسی ،

بینمتابولیسم اولیهوثانویهدرگیاهاناستو آغازگزمسیر

پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز و نیز میزان ترکیبات فنلی را

فنیلپروپانوئیداستکه Lفنیلآالنینرابادیآمیناسیونبه

تاروزنهمافزایشدادند وازروزنهمتادوازدهمدوباره

ترانسسینامیکاسیدتبدیلمیکند.اینمسیراصلیبیوسنتز


فعالیتاینآنزیمهاوهمچنینمیزانترکیباتفنلیکاهش

متابولیتهای ثانویه در سلول است که سبب تولید


پیدا کرد .تحریک فعالیت آنزیم های دفاعی و همچنین

متابولیتهایثانویهدرسلولمیشودواینموضوعکهسبب


ترکیباتفنلی،بهوسیلۀعصارۀارتباطمستقیمبافعالیتضد

هاییمانندکومارینها،اسانسها،فالونودیئها،


تولیدمتابولیت

قارچیعصارههایگیاهیدارد.براساسنتایجیکتحقیق

لیگنین ،تانن و سایر ترکیبات فنلی میشود .این ترکیبات

کهازعصارۀبرگکرفسعلیهبیماریسفیدکپودریبا

نقشمهمیدردفاععلیهعواملبیمارگروحفاظتمکانیکی

عاملاستفادهشد،اینعصارهتوانستباعثالقایمقاومت

دارند( .)Taiz and Zeiger, 2006

بهاینبیماریشود(.)Sirus and Jamali Zavare, 2014

آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز نقاش اساسای در تشاکیل

در آزمون بررسی تغییرات بیان ژنهای  پراکسیداز،

پروپانوئیدیکهیکایازمکانیسامهاایدفااعی

ترکیباتفنیل

نسخهبرداری نسبیاین
کاتاالزوفنیلآالنینآمونیالیز ،میزان 

غیار آنزیمی در گیاهان است داشاته و بهعنوان یکی از

سه ژن دقیقاً روندی مانند میزان فعالیت دو آنزیم مورد

شااخصهاایحساسباهتغییراتمحیطیوهمچنینیکیاز


بررسیداشتند.درموردهرسهژنمیزانفعالیتدرروزنهم

نشاانگرهاای بیوشایمیایی دفاعی گیاه در برابر تنشهای


بهبیشترینمقدارخودرسیدوسپسروندکاهشیرادرپیش

محیطیمطرحمیشاود(.)Boudet, 2007
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Abstract
Background and Objectives
The use of chemical pesticides has caused environmental hazards as well as the creation of
residues on food products. In this research, the extracts of Zataria multiflora Boiss. and
Garlic (Allium sativum L.) were used for controlling the green mold of orange caused by
Penicillium digitatum, invitro and invivo
C.
Materials and Methods
In this study, the effect of plant extracts against the pathogen was evaluated using two
methods, included the paper disc and mixing with culture media. Then, the effect of these
extracts on the fruit was studied against the pathogen. The activity levels of the enzymes
including peroxidase, catalase and polyphenol oxidase, as well as total phenol content were
measured. Finally, the expression of catalase, peroxidase and polyphenol oxidase genes was
evaluated using the Real time PCR method.
Results
The results of disc test showed that aqueous and alcoholic extracts of garlic had the highest
effect on fungal mycelium growth with 60 mg at ml concentration and 32.20 mm and 26.12
mm diameter of inhibition zone, respectively. The mixing culture test showed that aqueous
and alcoholic extracts of garlic with 65.25 and 75.26 percent of the inhibitory effect on the
pathogen, respectively, showed the best control compared to the control in 600 mg at L
concentration. The results of invivo assays indicated that 6×1000 concentration of aqueous
and alcoholic garlic and thyme extracts had the lowest of decay area with 5.3 and 3.26 cm2,
respectively (for garlic) and 7.44 and 4.15 cm2 for thyme. Results of enzyme activity of
peroxidase and polyphenol oxidase showed that the highest activity of both enzymes was 9
days after sampling and in the treatment of 6×1000 garlic extract.
Discussion
Based on the results of laboratory and storage tests, the extract of both garlic and thyme are
introduced as natural constituents with controlled potentials. The genes expression levels of
enzymes as peroxidase, polyphenol oxidase, and phenylalanine ammonialis had the same
trend to the activity of two enzymes over a period of 12 days. Based on the results of invivo
and invitro tests, the extract of garlic and thyme are introduced as natural compounds with
high controlling potentials.
Keywords: Plant extracts, Green mold, Defense enzymes activity, Defense gene expression

