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تأثیر فعالیت ضدقارچی اسانس چریش و ترکیبات آن بر شاخصهای رشدی و آنزیمهای
موثر در بیماریزایی Fusarium spp.
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تاریخدریافت18/96/60:تاریخپذیرش11/69/96:

چکیده
جنس فوزاریوم دارای گسترشی جهاانی اسات و بسایاری از گوناههاای آن ،باهویاهه Fusarium graminearum
 Schwabeو ،Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardoمیتوانند طیف گساتردهای از گیاهاان میزباان را
آلوده کرده و باعث ایجاد انواع بیماریهای مهم اقتصادی شوند .هدف از این مطالعه شناسایی ترکیباات تشاکیلدهناده
اسانس برگهای درخت بومی چریش ) (Azadirachta indica A.Juss.و بررسی تأثیر آنها روی شاخصهای رشادی و
فعالیت آنزیمهای مخرب دیواره سلولی تولیدشده توسط این بیمارگرهاا اسات .بارگهاای درخات چاریش از منطقاه
ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان جمعآوری و پس از خشککردن در سایه ،اسانسگیری به روش تقطیر با آب به کمک
دستگاه کلونجر انجام شد و ترکیبات اصلی آن با استفاده از کروماتوگرافی گازی  -طیفسنجی جرمی شناساایی شادند.
ترکیبات اصلی شناساییشده اسانس شامل بتا المن ( 22/2درصد) ،کاریوفیلن ( 51/9درصد) و فیتول ( 51/3درصد) بودناد،
که دارای اثرات ضد قارچی علیه  F. graminearumو  F. culmorumهستند .نتایج نشان داد که با توجه به آنکه میزان
بیماریزایی  F. culmorumکمتر از  F. graminearumبود اما حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس ،بتا المن ،کااریوفیلن
و فیتول علیه  F. graminearumدر مقایسه با  F. culmorumباالتر بود .اسپورزایی و جوانهزنی اسپورهای Fusarium
 spp.بهطور کامل توسط اسانس و فیتول مهار شدند .اثرات همافزایی ترکیبات اصلی اسانس نشان داد که ترکیب فیتاول
با کاروفیلن موجب فعالیت سینرژیستی و در ترکیب با بتا المن موجب فعالیت افزایشی علیه گونههاای  Fusariumشاد.
اسانس و ترکیبات اصلی آن در غلظت کم ،بدون تأثیری روی رشد میسلیومی قارچهای ماورد بررسای موجاب کااهش
فعالیتهای سلوالز و پکتیناز بهعنوان مهمترین آنزیمهای مخرب دیواره سلولی شدند .یافتههای این پهوهش نشان داد که
امکان استفاده از اسانس چریش و ترکیب فیتول برای کنترل بیماریهای ناشی از گونههای  Fusariumوجود دارد.

کلیدواژهها :چریش ،فوزاریوم ،اثرات همافزایی ،حداقل غلظت مهارکنندگی ،پکتیناز ،سلوالز ،فیتول

مقدمه

یشوند.باتوجهبهنقشویژهگیاهاندارویی درمدیریت
م 

ینههای ژنتیکی،
بهعنوان ذخایر و گنج 
گیاهان دارویی  

بهویژه در ابعاد توسعه اقتصادی ،زیست محیطی،
پایدار  

بخشمهمی ازتنوعزیستی دربخشکشاورزی محسوب

بهداشتی ،اشتغال ،امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی مطالعه و
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بررسیآنهاحائزاهمیتاست.رویکردروزافزونبهاستفاده

اسانسهای گیاهان نشان

انجامشده روی 
مطالعات  

ازگیاهاندارویی درسطحجهانی،اهمیتکشتوتولید

یدهد که ترکیبات ضد قارچی و ضد باکتریایی موجود
م 

اینگیاهانرابیشترکردهاست.استفادهازگیاهاندارویی

اسانسهامحصوالت

درگیاهاندربخشاسانسقراردارد.

عصارههای آنها برای تولید دارو و

بهمنظور استخراج 


فراری از متابولیسم ثانویه گیاهان هستند کهبرخی از آنها

بهجای داروهای شیمیایی برای حفظ
جایگزینکردنآنها 

بیمارگرهای گیاهی

دارای فعالیت وسیع الطیف در مقابل 

یباشد
مهمتریننیازهایتمدنامروزیم 
انسانهااز 
سالمتی 

سالهای اخیر کاربرد اسانس و عصارههای
هستند .در  

( .)Ramesh and Okigbo, 2008گیاهان دارویی حاوی

گسترشیافته و گونههای مختلف

گیاهی در سطح جهانی 

ذخایر ارزشمندی از ترکیبات فعال زیستی از جمله

گیاهان و اسانسهای آنها برای اهداف محافظت از

یتهای ثانویه هستند که بسیاری از آنها اثرات ضد
متابول 

یشوند .در این بین ،گیاهان
یماریهای گیاهی استفاده م 

ب

میکروبی ،آفتکشی یا دورکنندگی داشتهودردفاعگیاهان

بهعنوان یکی از مهمترین منابع ترکیبات
دارویی همواره  

یگیرند.گیاهان
یماریهامورداستفادهقرارم 

دربرابرآفاتوب

موردتوجهبودهاند( Nayeemulla Shariff

فعالزیستی 

یکصدهزارمتابولیتثانویهطبیعیباوزنمولکولی
بالغبر 

اسانسهای گیاهی به

 .)et al., 2006امروزه استفاده از 

پایین تولید میکنند ( .)Dixon, 2001بسیاری از این

دلیل داشتن خواص دارویی ،ضدقارچی ،ضدباکتریایی و

یماریها مؤثر

یتها دردفاعگیاه درمقابلآفاتوب
متابول 

یتهای ثانویه در کنترل عوامل
یاکسیدانی متابول 
آنت 

یتواندکمکمؤثری
آنهام 
یباشندکهشناختوبررسی 
م 

میکروبی روبهپیشرفت است( Khaledi and Hassani,

یماریها نماید ( .)Cowan, 1999گیاه

بهکنترلآفاتوب

اسانسهای گیاهی به دلیل سازگاری با محیط

 .)2018

چریش بانامعلمی  Azadirachta indica A. Juss.از

زیست و پایداری کمتر ،جایگزین مناسبی برای

خانواده سنجدتلخ ( )Meliaceaeازجملهگیاهان دارویی

ینرو بسیاری
یشوند ،از ا 
کشهای شیمیایی قلمداد م 
آفت 


یباشد که تا کنون
حشرهکش و کنه کشی م 
با خاصیت  

ازکشورهابااستفادهازفناوری جدید تهیه وفرموالسیون

یتهای زیادیدراستفادهازترکیباتمختلفآندر
موفق 

کشهای با پایه و منشأ
آفت 
سموم غیرشیمیایی از جمله  

کنترل آفات حاصل شده است (.)Deng et al., 2012

یماریهای مهم گیاهی

گیاهی مبادرت به کنترل تلفیقی ب

چریش درختی همیشه سبز و بومی کشورهای جنوب و

نمودهاند ( .)Hasanzadeh, 2005فعالیت بیولوژیکی


جنوبشرقآسیابودهودرهندوستان،پاکستان،سریالنکا،

اسانسهاوابستهبهترکیباتشیمیایی آنهاستکهمرتبطبا


یباشد.
تایلند،برمه ،مالزی،بنگالدش واندونزیپراکندهم 

ژنوتیپ گیاه وبهمیزان زیادی تحتتأثیر منشأ جغرافیایی،

ایندرختدرنواحی گرمجنوب وجنوبشرقیایران از

یگیرد( Brooks
شرایطمحیطیونحوهکشتگیاهقرارم 

یجفارس ،بندرعباس ،جزیره قشم ،چابهار
جمله سواحل خل 

.)et al., 2007

یروید و احتماالً از هندوستان وارد ایران شده
و میناب م 

یتواند تمام
قارچ  Fusarium graminearumم 

است( .)Sadeghi, 1996علت خواصضدقارچی ،ضد

غالت دانهریز از جمله گندم ،جو ،یوالف ،برنج ،ذرت و

باکتریایی و حشره کشی عصاره برگ و بذر چریش را

یبزمینی،
دولپهای مختلف نظیر س 
همچنین گیاهان  

وجودترکیباتفنلی،فالونوئید،آزادراختین،لیمونید،ترپن

ازگونههای علفوحشی

چغندرقند،آفتابگردانوبسیاری 

یدانند(.)Nathan et al., 2005
وترپنوئیدم 

و اهلی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب بیماری بالیت

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 
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1
سنبله در گندم ،جو ،برنج و یوالف و همچنین بیماری

یمهای خارج سلولی
 .)2005سنجش و ارزیابی آنز 

پوسیدگی خوشهدرذرتوپوسیدگی طوقهوریشه گندم

بهعنوان روشمفیدی
یتواند  
یمارگرها م 

ترشحشده توسطب


شود ( .)Goswami and Kistler, 2004قارچ F.

جهت ارزیابی توان بیماریزایی مورد استفاده قرار گیرد

یتواند گندم ،جو ،جودوسر ،چاودار،
 culmorumم 

(.)Khaledi et al., 2017

سورگوم ،ذرت ،مارچوبه ،شبدر قرمز ،کتان ،ترهفرنگی،

تحقیق وپژوهشدرموردترکیبات طبیعی ممکناست

یبزمینی ،لوبیا ،نخود،
توتفرنگی ،غدهس 
صنوبر،میخک  ،

یماریزای

منجر به کشف عوامل مؤثر در کنترل عوامل ب

چغندرقند و بسیاری از گونههای علف وحشی و اهلی را

یبهای طبیعی گیاهان برای
گیاهی شود .استفاده از ترک 

آلوده نماید ( )Scherm et al., 2013همچنین موجب

یماریهای گیاهی موردتوجهپژوهشگران

کنترلآفاتوب

بیماری سوختگی گیاهچه ،پوسیدگی طوقهوبالیتخوشه

زیادی قرارگرفتهاستودراین راستا،فعالیت ضدقارچی،

یشود(.)Murray et al., 2009باتوجهبهدامنه
درغالتم 

وحشرهکشی ،اسانسوعصارهچندین گونه

ضدباکتریایی 

قارچها امکان کنترل آنها سخت بوده و
میزبانی وسیع این  

ومورداستفادهقرارگرفتهاند

شناخته شده 

به خوبی 
گیاهی  

روشمؤثریجهتکنترلآنهابهجزاستفادهازسمومشیمیایی

( Muller-Riebau et al., 1995; Pitaroki et al.,

درکناراستفادهازارقاممقاومویامتحملوجودندارد.

.)2003

گونههای  Fusariumفاقد ساختاری تخصصی برای


اسانسهای

اگرچه تحقیقات فراوانی در مورد تأثیر 

سلولهای گیاهی بوده ،اما از طریق منافذ طبیعی
نفوذ در  

انجام شده

گیاهانمختلف بررویرشد قارچ Fusarium

بهطور مستقیم توسط ریسه کوتاه
وارد میزبان شده و یا  

است اما تاکنون گزارشی در مورد اثرات اسانس برگ

یمهای مخرب دیواره
آلودهکننده با کمک ترشح آنز 


چریش بومی ایران و ترکیبات اصلی آن روی فعالیت

یباشد.
سلولهای اپیدرمی م 
سلولی قادربهنفوذدردیواره  

گونههای
ترشحشده توسط  
آنزیمهای مخرب دیواره سلولی  ،


بهطور عمده از پکتین ،سلولز،
سلولهای گیاهی  
دیواره  

فوزاریوم ،انجام نشده است .بنابراین ،هدف از این پژوهش

ینها
همی سلولز ،لیگنین ،پلی ساکاریدها و پروتئ 

برگهای
(الف) شناسایی ترکیبات تشکیلدهنده اسانس  

یلشده است(.)Zhao et al., 2013فاکتورهای موثر
تشک 

چریشبومیایران(،ب)بررسینقشبالقوهوتأثیراسانسو

ینها ،پلی
یمها ،توکس 
در بیماریزایی بیمارگرها شامل آنز 

ترکیباتاصلیبازدارندهآنرویرشدمیسلیومی،اسپورزایی

کنندههای رشد هستند .تولید
ساکاریدها و تنظیم  

جوانهزنی اسپورها( ،ج) و همچنین ارزیابی تأثیر آنها
و 

یبکنندهپلیســاکاریدهایدیوارهسلولی
یمهــایتخر 
آنز 

ترشحشده
آنزیمهای مخرب دیواره سلولی  
روی فعالیت  

گیاهان از جمله سلوالز و پکتیناز  توســط قارچ

قارچهای
یسمهای بیماریزایی  
کهدر فرآیند آلودگی ومکان 

 Fusariumجهت نفــوذ به داخل میزبان و استقرار

F. graminearumوF. culmorumدخیلهستند.

بیمارگر در میزبان ،به عنوان یکی از فاکتورهای مهم
مواد و روشها

بیماریزایی ،اهمیت دارد ( Ortega et al., 2013; Kikot

یمهای مخرب
 .)et al., 2009کاهشتولید وفعالیت آنز 

مواد گیاهی

دیواره سلولی حاصلازبیمارگرها باکاهشقدرتتهاجم

برگهای درختچریش ) (A. indica
در این مطالعه 

آنهاارتباطمستقیمی دارد ( Voigt et al.,
وبیماریزایی  

ازمنطقهایرانشهراستانسیستانوبلوچستان تهیه وپساز
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خشککردن،بااستفادهازآسیاب خردگردید،

شستشوو

محاسبه گردید .شناسایی اجزا با کمک پارامتر اندیس

یابشدهازالکعبوردادهشدوبرای
سپسبافتهای آس 


یفهای جرمی و مقایسه آنها با ترکیبات
بازداری و ط 

نگهداریگردیدند.
استفادهدرمراحلبعدی 

استاندارد و اطالعات موجود در بانک اطالعات صورت

جدایه قارچی

گرفت(.)Adams, 2001; Davies, 1990

قارچهای Fusarium graminearum
دراین مطالعهاز 

ارزیابی اثر بازدارندگی اسانس و ترکیبات شیمیایی آن

جدایه  FH1و  F. culmorumجدایه  FH39که از

جهت ارزیابی و تعیین میزان بازدارندگی از رشد

یماریشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت

آزمایشگاه ب

جدایههای مورد بررسی ناشی از تاثیر اسانس چریش و


قارچها توسط Khaledi et al.
شده بود استفاده گردید  .

پیام از
پی 
هرکدام ازترکیبات شیمیاییآندرغلظت  3666

خوشههای گندم جداسازی و با استفاده از

) (2017از 

روشاختالطبامحیطکشتبراساسروششرحدادهشده

یهای مولکولی تشخیص
یختشناسی وبررس 
خصوصیات ر 

توسط)Abd-El-Khair and El-Gamal Nadia (2011

آنهارویگندمرقمفالتاثباتشدهبود.
دادهوبیماریزایی 

استفادهشد.آزمایشسهبارتکرارشد.درنهایتدرصدکاهش

روش استخراج اسانس

قارچهابااستفادهازرابطهزیرمحاسبهشد:
رشدمیسلیوم 
9

اسانسگیریبهروشتقطیرباآب وبهکمکدستگاه

کلونجرساختشرکتاشکشیشه تهرانانجامشد.برای
این منظور  966گرم نمونه خردشده گیاهی را در دستگاه
یلیلیتر آب مقطربه
کلونجرریخته وپسازافزودن 366م 
دستآمده
به 
آنبهمدت3ساعتاسانسگیریشد.اسانس 
یشههای
آبگیری و در ش 
بهوسیله سولفات سدیم خشک  ،
تیرهدردمای2درجهسلسیوسنگهداریشد.
شناسایی اجزای تشکیلدهنده اسانس
یلدهنده اسانس از دستگاه
برای شناسایی اجزای تشک 
GC-MSساختشرکت  Shimadzu QP 5000باستون
کاپیالری  DB 35با طول  36متر و قطر داخلی 6/40
میکرون ومجهزبهدتکتور  FIDاستفادهشد.برنامهدمایی
آوناز 06تا 406درجهسلسیوس تنظیموطیفجرمی در
دامنه 98-066 m.z-1ثبتشد.گازحاملهلیوم باسرعت
 9 ml.min-1باحجمتزریق یک میکرولیتر ،دمای محفظه
تزریق و دتکتور به ترتیب  986و  436درجه سلسیوس
تنظیمشد.درصدنسبیهریکازترکیباتباتوجهبهسطح
زیر منحنی هر ترکیب در طیف کروماتوگرافی گازی

1 - Hydro-distillation

 = GIدرصد بازدارندگی ازرشدقارچ=  C ،میانگین
قطرکلنیقارچدرشاهدو= Pمیانگینقطرکلنیقارچدر
تیمارموردنظرمیباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده در این بخش از
آزمایش ،ترکیبات بتا المن (CAS Number: 515-13-

 ،)9کاریوفیلن ( )CAS Number: 87-44-5و فیتول
( )CAS Number: 7541-49-3که دارای توانایی
قارچها بودند از
بازدارندگی کامل از رشد میسلیومی  
یشهای
شرکت سیگما آلدریچ 4خریداری و جهت آزما 
تکمیلیمورداستفادهقرارگرفتند.
تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل
غلظت کشندگی قارچها
3

به منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و
2

حداقل غلظت کشندگی  با استفاده از روش استاندارد
رقیقسازی درمحیط کشت مایع 0شرحداده شده توسط
2 - Sigma-Aldrich
3 - Minimum inhibitory concentration; MIC
4 - Minimum fungicidal concentration; MFC
5 - Broth microdilution
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9
) Plodpai et al. (2013ارزیابی شد .همچنین غلظت

دادهشده توسط ) ،Thompson (1989قرصهای قارچی


ممانعت کنندگی  906اسانس و ترکیبات اصلی بازدارنده

تیمارهایی که رشد قارچ در آنها مشاهده نگردید روی

آنتعیینشد.آزمایشسهبارتکرارشد.

محیط  PDAواکشتشدورشدیا عدمرشدقارچروی

تأثیر اسانس و ترکیبات اصلی بازدارنده آن بر

محیطکشتجدیدبررسیگردید.

روی اسپورزایی و جوانهزنی اسپور قارچها

مقایسه تأثیر اسانس چریش با برخی از

قارچها از روش
جوانهزنی اسپور  
جهت بررسی مهار  
دادهشده توسط )Atik and Mohammedi (2013
شرح  

قارچکشهای شیمیایی رایج
مقایسه میزان مهار اسانس و ترکیبات اصلی بازدارنده

استفاده شد .برای این منظور مقدار  9666میکرولیتر از

کشهای رایج ،مانند پروپیکونازول
قارچ 
آن با برخی از  

سوسپانسیون اسپور هر قارچ در غلظت  9×960اسپور در

(® )Tiltو سایپروکونازول  +کاربندازیم (®)Altocombi

غلظتهای مختلف

یلیلیتر روی محیط کشت حاوی 
م 

با روش اختالط با محیط کشت بر اساس روش شرح

اسانس و ترکیبات اصلی بازدارنده آن (،1×MIC

دادهشده توسط Abd-El-Khair and El-Gamal


 1×IC50 ،6/9×MICو  )6/9×IC50در دمای  40درجه

) Nadia (2011انجامشد.

سلسیوس به مدت  0روز کشت داده شد .سپس میزان

شناسایی اثرات همافزایی بین ترکیبات اسانس

جوانهزنی اسپور با استفاده از میکروسکوپ چشمی مدل

جوانهزنی
 Olympus BX51مشاهدهومقداردرصدمهار 
قارچها تحتتأثیر اسانسوترکیبات اصلی بازدارنده
اسپور 
آنبااستفادهرابطهزیرتعیینشد:

همافزایی بین ترکیبات اسانس ازروش
بهمنظور تأثیر  

دادهشده توسط
یقسازی درمحیط مایع 4شرح 
چکربوردرق 
) Turgis et al. (2012استفاده گردید .در این روش با
خانهای 06 ،میکرولیتر از
استفاده از میکروپلیت   10
غلظتهایمختلفترکیباتاصلیبازدارندهآن(،4×MIC


جوانهزنی اسپور قارچ=  Nc ،
 = ISGدرصد مهار  

،6/940×MIC ،6/40×MIC ،6/0×MIC ،9×MIC

یهای
یهای قارچ در شاهد و  = Ntتعداد کلن 
تعداد کلن 

 6/6394×MIC ،6/604×MICو  )6/690×MICبه هر

قارچدرتیمارموردنظراست.

ردیف و سپس  06میکرولیتر از ترکیبات اصلی بازدارنده

غلظتهای مختلف اسانس و ترکیبات اصلی

اثر 

غلظتهای

آن به هر ردیف عمودی بر ترکیبات قبلی در 

قارچهابااستفادهاز
بازدارندهآنبررویتواناییاسپورزایی 

مختلف افزوده شد .سپس مقدار  96میکرولیتر از
0

یفشده توسط )  Siripornvisal (2010مورد
روشتوص 

سوسپانسیون اسپور هر قارچ در غلظت   9×96اسپور در

بررسی قرار گرفت و درصد مهار اسپورزایی با استفاده از

یتها به مدت 28
یلیلیتر به هر چاهک اضافه شد .پل 
م 

دادهشده،تعیینشد.
رابطهشرح 

ساعت در داخل دستگاه انکوباتور شیکردار با دمای 40

ارزیابی خاصیت قارچکشی و یا قارچ ایستایی

درجه سلسیوس و با سرعت  946دور در دقیقه قرار داده

اسانس و ترکیبات اصلی بازدارنده آن

شدند.آزمایشسهبارتکرارشد.شاخصغلظتمهارکننده

اثرقارچکشیویاقارچایستاییاسانس

بهمنظوربررسی


کسری()FICIازترکیبدوتاییترکیباتاصلیبازدارنده

و ترکیبات اصلی بازدارنده آن با استفاده از روش شرح

دراسانسبرگچریشبااستفادهازرابطهزیرمحاسبهشد:

1 - Inhibitory concentration 50; IC50

2 - Broth microdilution checkerboard

0
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یمهایتولیدشدهباقدرتتهاجموبیماریزاییآنهامورد
آنز 
ارزیابی قرار گرفته بود (.)Khaledi et al., 2017
یطهای کشت بدون پکتین و
شاهدهای منفی ،شامل مح 
براساسعددحاصلازمحاسبهشاخصکسری،FICI
اثر متقابل بین ترکیب دوتایی بتا المن ،کاریوفیلن وفیتول
بهصورتزیرتفسیرشد(.)Gutierrez et al., 2008

 FICI ≥ 6/0فعالیت سینرژیستی6/0 < FICI < 9 ،
یتفاوت و2 ˃ FICI
فعالیت افزایشی 9 < FICI ≥ 2 ،ب 
فعالیتآنتاگونیسمی.
ارزیابی تأثیر اسانس و ترکیبات اصلی بازدارنده
آن بر روی فعالیت آنزیمهای مخرب دیواره
سلولی ترشحشده توسط قارچها
یمهای پکتیناز (پلی متیل
جهت استخراج آنز 
یههای
گاالکتوروناز) و سلوالز تولیدشده توسط جدا 
یطهای کشت مایع حاوی پکتین و
قارچی ،به ترتیب از مح 
کربوکسی متیل سلولز استفاده شد .تأثیر اسانس و یا بتا
المن ،کاریوفیلن و فیتول در غلظت  6/69×MICکه در
قارچها نداشت،در
یشهای قبلی هیچ تأثیری بررشد 
آزما 
روشهای
کاهش فعالیت پکتیناز و سلوالز ،با استفاده از  
دادهشده توسط ) Khaledi et al. (2015تعیین شد.
شرح 
یمهای مخرب دیواره
با توجه به مطالعات قبلی ،فعالیت آنز 

کربوکسی متیل سلولز به همراه قارچ مذکور بود .میزان
یمهای مخرب دیواره سلولی  42ساعتپساز
فعالیتآنز 
تلقیحموردارزیابیقرارگرفت.
آنالیز آماری
یشهای مختلف
دادههای حاصل از آزما 
آنالیز آماری  
دادهها باتبدیل لگاریتمی بااستفادهاز
پسازنرمالسازی  
نرمافزار SPSS
روش آنالیز واریانس و با کاربرد  
یانگینها باآزمونتوکی در

) (version 23انجامشدوم
سطح احتمال پنج درصد ( )p ≤ 0.05مورد مقایسه قرار
یشها در قالب طرح کامالً تصادفی با سه
گرفت .آزما 
تکرار انجام شد .میزان غلظت موثر  06درصد ()IC50
اسانس و ترکیبات مورد بررسی در بازداری از رشد
،بااستفادهازنرمافزارProbit Analysis

قارچها
میسلیومی 
( )POLO-PCتخمین زده شد ( LeOra software,
.)1987ترسیمنمودارهابااستفادهازنرمافزار Microsoft

Excel 2013انجامشد.
نتایج و بحث
ترکیبات شناساییشده اسانس برگ چریش

سلولی در شرایط آزمایشگاهی در طی  96روز پس از تلقیح

نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی اسانس برگ

در دمای  40±9درجهسلسیوس روی شیکر دوار با سرعت

یسهایبازداریوطیفهایجرمیاجسامردیابی
چریش،اند 

 996دور در دقیقه با روش شرح داده Ortega et al.

شدهومقایسهآنهابامراجعوترکیباتاستاندارد 96،ترکیب

) (2013موردبررسیقرارگرفت.آزمایش برای هرآنزیم

شناسایی گردید که مجموعاً  10/2درصد اجزای اسانس را

سه تکرار داشت و آزمایش سه بار تکرار شد .شاهدهای

یسهایبازداری
ییشدهبههمراهاند 
تشکیلداد.ترکیباتشناسا 

یمهای مورد بررسی شامل
مثبت برای هر کدام از آنز 

دادهشدهاست.
ودرصدنسبیهرجزدرجدول9نشان 

F.

نتایجنشاندادکهسیگما– المن( 0/8درصد)،گاما-

 graminearumویاجدایه  FH9قارچF. culmorum

المن ( 99/4درصد) ،بتا المن ( 40/4درصد) ،کاریوفیلن

آنزیمهای مخرب
پژوهشهای قبلی میزان تولید  

بود که در 

( 90/1درصد) ،دی جرماسرن ( 93/9درصد) ،بی دی

دیواره سلولی تولیدشده توسط آنها و ارتباط بین میزان

جرماسرن ( 0/0درصد) و فیتول ( 90/3درصد) ترکیبات

یطهای کشت و جدایه  FH25قارچ
مح 
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اصلی شناساییشده اسانس برگ چریش بودند .سایر

طبیعی ،ترکیبات فنولیک ،ترپنوئیدها ،آلکالوئیدها و

ترکیباتبهمیزانکمتراز0درصدبودند(جدول.)9

گلیکوزیدها بودند که درصد باالیی از این ترکیبات از

گزارششده توسط Dastan et al.

ایننتایج مشابهبانتایج 

نظر شیمیایی و بیولوژیکی دارای اهمیت هستند .از

عمدهترین
) (2010و) El-Hawary et al. (2008است  .

شهایمختلفگیاهچریشبیشاز 966مادهشیمیایی
بخ 

جمعآوری شده از استان
ترکیبات اسانس برگ چریش  

ترپنها
استخراجشده  استکهبیشتراینترکیباتبهگروه 


بوشهرشامل کاریوفیلن( 93/0درصد)،گاما -المن (46/8

به طور اختصاصی تربهلیمونوئیدهاتعلق
و فالونوئیدها و 

درصد) ،بی دی جرماسرن ( 46/3درصد) ،هگزادکانال

دارند(.)Kurose and Yatagai, 2005

(94/8درصد)ومتیللینولیت(96/0درصد)بود( Dastan

میزان فعالیتهای ضد قارچی اسانس برگ

 El-Hawary et al. (2008) .)et al., 2010گزارش

چریش و ترکیبات اصلی بازدارنده بر رشد

دادند که بتا -المن ( 33/2درصد) ،گاما -المن (1/1

میسلیومی قارچها

درصد) ،بی دی جرماسرن ( 1/0درصد) ،کاریوفیلن (0/8

قارچها
نتایجحاصلازدرصدبازدارندگیاز رشدمیسلیوم  

عمدهترین
درصد) و بی سیکلو ژرماکرن ( 0/4درصد)  

در اثر تیمار اسانس برگ چریش و ترکیبات اصلی

جمعآوری شده از کشور
ترکیبات اسانس برگ چریش  

ارائه
بازدارنده آندرغلظت 3666پیپیامدرجدول  9

یفهای جرمی گاز
مصر بود .نتایج حاصل از ط 

شده است .نتایجنشاندادکهاسانسبرگگیاهچریش و

کروماتوگرافی اسانس برگ چریش نشان داد که اکثر

ترکیبات بتا المن ،کاریوفیلن و فیتول در غلظت 3666

یدروکربنهای

ییشده در اسانس حاوی ه
ترکیبات شناسا 

قارچهاشدند.ترکیبات
پیامموجبعدمرشدمیسلیومی 
پی 


جدول  -5ترکیبهای شناساییشده در اسانس برگهای چریش ( )Azadirachta indicaو تأثیر ترکیبات شناساییشده در غلظت
 3333پی پی ام روی درصد بازدارندگی رشد میسلیومی قارچهای  F. graminearumو F. culmorum
Table 2- Identified compounds in essential oil of Neem (Azadirachta indica) leaves and effect of the
identified compounds in concentration of 3000 parts per million on the percentage inhibition of mycelia
growth of F. graminearum and F. culmorum
The percentage inhibition of mycelia
growth
Row
Compound name
*Retention index
Abondance %
F. culmorum
F. graminearum
1
δ-elemene
1338
5.8
25.3±0.02 b
20.5±0.0 b
2
α-copaene
1377
0.4
0±0 f
0±0 f
3
β-elemene
1391
27.2
100±0 a
100±0 a
4
caryophyllene
1419
15.9
100±0 a
100±0 a
5
γ-elemene
1437
11.2
17.1±0.01 c
8.8±0.05 c
6
γ-muurolene
1452
1.3
0±0 f
0±0 f
7
α-humulene
1455
0.7
0±0 f
0±0 f
8
germacrene D
1485
13.1
13.5±0.02 d
5.3±0.02 d
9
germacrene B
1561
6.5
2.8±0.01 e
1.5±0.05 e
10
phytol
2113
15.3
100±0 a
100±0 a
Total
97.4
*Compounds are listed in order of elution from a DB-35 column and based on retention indices. Data are means
± standard error. Different letters indicate significant differences according to Tukey's test at the level p < 0.05.
The experiment was repeated three times with similar results.
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سیگما المن،گاماالمن،دی جرماسرن وبی جرماسرن در

قارچهامشاهدهشد.نتایجنشانداد
در برابررشدمیسلیومی  

غلظت3666پیپیامبهترتیببهمیزان0/3،8/8،46/0و

کشها،اسانس
قارچ 
بهطور کلیمقادیر  MICو  IC50
که 

 9/0درصد موجب کاهش رشد میسلیومی قارچ F.

و ترکیبات اصلی بازدارنده آن در برابر قارچ F.

graminearumوهمچنینبهترتیببهمیزان،90/9،40/3

 culmorumکمتر از قارچ  F. graminearumبود

93/0و4/8درصدموجبکاهشرشدمیسلیومیقارچ F.

(جدول 4و.)3مقادیر MICبرایاسانس وترکیبات اصلی

 culmorumشدند .ترکیباتآلفا کوپائن،گاما مورولن و

بازدارنده آنبین  000تا 9818پیپیام متغیر بود.کمترین

آلفا هومولن فاقد تأثیر بازدارندگی از رشد میسلیوم

مقدار MICمربوطبهفیتول بهمیزان  010پیپیام ( F.

قارچهای  F. graminearumو  F. culmorumبودند


)graminearumو 000پیپیام ()F. culmorumبود

(جدول .)9باتوجهبهنتایجاینآزمایشاسانسبرگگیاه

(جدول.)4همچنین کمترین وبیشترین مقادیر  IC50برای

چریش و ترکیباتبتا المن ،کاریوفیلن و فیتول که دارای

پیام ()F. culmorumو
پی 
فیتول وبتا المنبهمیزان   304

قارچها بودند
تواناییبازدارندگیکاملازرشدمیسلیومی 

9301پی پی ام ( )F. graminearumبود .در میان تمام

یشهای تکمیلی مورد استفاده قرار
انتخاب و جهت آزما 

قارچهای F.
تیمارهای مورد آزمایش قرار گرفته علیه  

گرفتند .مقادیر  MICو  IC50اسانس برگ چریش و

 graminearumو F. culmorumکمترین میزان IC50

ترکیبات اصلی بازدارندهآن درجدول 4ارائه شده است.

وMICمربوطبهفیتولبود(جدول4و.)3

مقادیر مختلفی از  MICو  IC50برای تیمارهای مختلف




جدول  -2فعالیت ضد قارچی اسانس و ترکیبات اصلی آن در مقایسه با قارچکشهای شیمیایی در برابر رشد میسلیومی F.
 graminearumو F. culmorum
Table 2. Antifungal activity of the essential oil and its main constituents compared to synthetic fungicides
against mycelial growth of F. graminearum and F. culmorum
Fungi
Treatments
F. culmorum
F. graminearum
)MIC(ppm

)IC50 (ppm

)MIC (ppm

)IC50 (ppm

Essential oil

Neem
698 d
1579 d
752 d
1898 d
Compounds
β-elemene
1125 f
2305 f
1359 f
2530 f
caryophyllene
833 e
1812 e
914 e
2174 e
phytol
362 a
756 a
429 a
795 a
Fungicides
650 c
1300 c
750 c
1500 c
®Tilt
400 b
800 b
500 b
1000 b
®Altocombi
MIC − minimum inhibitory concentration; IC50 − inhibitory concentration 50. Means within a column
indicated by the same letter were not significantly different according to Tukey's test at the level p < 0.05. The
experiment was repeated three times with similar results.
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جدول  –3تجزیه پروبیت برای تعیین مقادیر  IC50برای تیمارهای مختلف  F. culmorumو F. graminearum
Table 3- Probit analysis to determine IC50 values for different treatments of F. culmorum and F.
graminearum

Neem
β-elemene
caryophyllene
phytol
®Tilt
®Altocomb
Neem
β-elemene
caryophyllene
phytol
®Tilt
®Altocomb

F. culmorum

5.2±0.4
6.7±0.4
4.7±0.5
5.9±0.4
4.9±0.2
5.4±0.3
6.5±0.5
6.4±0.4
6.9±0.4
6.5±0.4
5.2±0.6
5.3±0.5

128.6
161.7
117.4
31.2
60.9
48.9
101.8
158.5
88.8
40.1
84.2
73.6

786.2
1228.5
947.6
409.4
743.2
458.8
826.5
1487.7
997.7
482.3
859.6
581.5

618.9
1030.4
733.5
318.4
569.2
348.9
681.3
1244.5
836.1
380.7
658.9
434.4

42.1
50.1
53.8
22.9
43.6
27.5
36.7
61.4
40.9
25.5
50.1
36.5

698
1125
833
362
650
400
752
1359
914
429
750
500

Treatments

F.
graminearum

Slope±SE

Chisquare

Upper

Lower

Standard
error

IC50
)(ppm

Fungi


اسانسبرگچریش وبرخیاز ترکیباتاصلیآناز

 A. flavusو Rhizopus sp.شدWang et al. (2010) .

جملهبتاالمن،وفیتولدارایفعالیتضدقارچیبودند.این

گزارشکردندکهعصارهبذرچریشموجبکاهشرشد

گزارششده توسط سایر محققان در مورد

نتایج با نتایج 

میسلیومی

،Monilinia

فعالیت ضد قارچی اسانس چریش ( Catarino et al.,

Trichothecium roseum ،Penicillium expansum

،)2016; Geraldo et al., 2010بتا المن ( Taniguchi

یماریهایپسازبرداشت

و  Alternaria alternateوب

 ،)et al., 2014کاریوفیلن ( )Sabulal et al., 2006و

ناشیازآنهابررویآلووگالبیشد.

قارچهای
 

fructicola

فیتول ( )Pejina et al., 2014مطابقت دارد.

این اولین گزارشدرمورداثراتاسانسبرگچریش

)  Shrivastava and Swarnkar (2014گزارشکردند

وترکیباتاصلیبازدارندهآنازجمله بتا المن ،کاریوفیلن

که عصاره برگ چریش موجب کاهش رشد میسلیومی

و فیتول بر روی رشد میسلیومی ،اسپورزایی و مهار

قارچهای Alternaria solani،Aspergillus flavusو


قارچهای  F. graminearumو F.
جوانهزنی اسپور  


 Cladosporium sp.شدGhaneian et al. (2015) .

 culmorumاست .در این پژوهش ترکیب فیتول بهترین

گزارش کردند که ترکیب فیتول موجب مهار رشد

قارچهای F.
اثر مهاری را در رشد میسلیومی  

،Candida

 graminearumو  F. culmorumبهمیزان کمتراز866

 Escherichia coliو  Staphylococcus aureusشد.

پیام داشت .نتایج حاصل از پژوهش قبلی در مورد
پی 


قارچهای A.
اسانس چریش موجب مهار رشد میسلیومی  

یههای مختلف
بررسی قدرت تهاجم و بیماریزایی جدا 

 Alternaria solani ،flavusو Cladosporium sp.

 Fusarium spp.روی گیاهچه ،خوشه گندم و قطعات

شد(Mondall et al. (2009).)Adepoju et al., 2014

برگی مورد بررسی در این پژوهش ،نشان داد که قدرت

گزارش کردند که عصاره آبی و متانولی برگ چریش

تهاجم و میزان بیماریزایی جدایه  FH1قارچ F.

قارچهای
یداری موجبکاهشرشدمیسلیومی 
بهطورمعن 


 graminearumروی گیاهچه ،خوشه گندم و قطعات

niger

،Aspergillus

albicans

0
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00

برگی بیشتر از جدایه  FH39قارچ  F. culmorumبود

مهارکنندگی اسانس برگ چریش و ترکیبات بتا المن،

( .)Khaledi et al., 2017اگرچه میزان بیماریزایی  F.

کاریوفیلن و فیتول برای مهار رشد قارچها متفاوت بود.

 culmorumکمتراز F. graminearumبوداماحداقل

بهطور
مقادیر  IC50و  MICبه دست آمده برای فیتول  

غلظت مهارکنندگی اسانس ،بتا المن ،کاریوفیلن و فیتول

یینتر از مقادیر به دست آمدهبرای اسانس،
قابلتوجهی پا 


علیه  F. graminearumدر مقایسه با F. culmorum

بتا المن ،کاریوفیلن و پروپیکونازول و سایپروکونازول +

باالتربود.

کاربندازیم بود .نتایجما نشانداد کهممکناستبتواناز

بهطور
اسانس برگ چریش و فیتول در غلظت   MIC

بهعنوان عوامل بیولوژیکی
اسانس برگ چریش و فیتول  

قارچهای
وجوانهزنی اسپور 

کاملموجبمهاراسپورزایی 

کشهای شیمیایی برای کاهش و یا
قارچ 
قوی ،به جای  

 F. graminearumو  F. culmorumدر مقایسه با

قارچهای  F. graminearumوF. culmorum
کنترل  

کنترلها شد Geraldo et al. (2010) .گزارش کردند


استفادهکرد.

جوانهزنی
که اسانس چریش موجب مهار اسپورزایی و  

نتایجحاصلازبررسی اثرقارچکشی ویا قارچایستایی

قارچهای Fusarium oxysporum f. sp.
اسپورهای  

اسانسوترکیبات بتا المن ،کاریوفیلن وفیتول نشاندادکه

 medicagenisو F. subglutinansشدAnjali et al. .

قارچهای F. graminearumو
اسانسواینترکیباتعلیه 

)(2013گزارشکردندکهعصارهآبیچریشموجبمهار

 F. culmorumدارایخاصیتقارچایستاییبودند.مقادیر

جوانهزنی اسپورهای قارچهای Curvularia lunata


کشهای شیمیایی از جمله پروپیکونازول و
قارچ 
  MIC

و Colletotrichum gloeosporioidesشد .اسانسبرگ

سایپروکونازول  +کاربندازیم علیه  F. graminearumبه

چریش و فیتول بهعنوان ماده اصلی آن با ایجاد اختالل در

ترتیب  9066و 9666پیپیام و علیه  F. culmorumبه

یتهای فیزیولوژی طبیعی قارچها از جمله اسپورزایی و
فعال 

ترتیب  9366و 866پیپیامبود کهمقدارآنبیشترازفیتول

جوانهزنی اسپورها احتماالً باعث کنترل و جلوگیری از


ولیکمترازاسانس،بتاالمنوکاریوفیلنبود(جدول.)4

قارچهایFusarium spp.
یهایناشیاز 
گسترش آلودگ 
میشوند.


غلظتهای مختلف اسانس و ترکیبات اصلی

تأثیر 
نشاندادهشدهاست.

قارچهادرجدول2
بازدارندهآنبررشد 

بررسی اثر قارچکشی و یا قارچ ایستایی اسانس و

قارچها وابسته به غلظت اسانس و
میزان بازدارندگی از رشد  

ترکیبات اصلی بازدارنده آن نشان داد که اسانس و

ترکیباتاصلیبازدارندهآناست.غلظت9×MICو9×IC50

قارچهای F.
ترکیبات بتا المن ،کاریوفیلن و فیتول علیه  

یداریبا
اسانسوترکیباتاصلیبازدارندهآنبدونتفاوتمعن 

 graminearumو F. culmorumدارایخاصیتقارچ

قارچهایF. graminearumوF. culmorum
یکدیگرعلیه 

ایستایی بودند .مقادیر  MICبه دست آمده برای فیتول

مؤثر بودند .کمترین سطح فعالیت ضدقارچی برای اسانس و

دستآمده برای
به 
یینتر از مقادیر  
بهطور قابلتوجهی پا 


ترکیبات اصلی بازدارنده آن در غلظت  6/69×MICعلیه

کشهای شیمیایی از جمله پروپیکونازول و
قارچ 


قارچهایF. graminearumوF. culmorumمشاهدهشد.


سایپروکونازول  +کاربندازیم بود .فعالیت ضد قارچی

در غلظت  6/69×IC50اسانس و ترکیبات بتا المن،

اسانس برگ چریش و ترکیبات اصلی بازدارنده آن با

کاریوفیلن وفیتول  بهطورمعنیداریباعثهیچگونه اثر

یشیافته است .حداقل غلظت
افزایش غلظت آنها افزا 

قارچهانشد(شکل.)9
مهارکنندهبررشدمیسلیومی 
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شکل  -5تأثیر غلظتهای مختلف اسانس و ترکیبات اصلی آن روی مهار رشد میسلیومی ±خطای اساتاندارد  F. graminearumو
F. culmorum
Figure 1. Effects of different concentrations of essential oil and its main constituents on the mycelial
growth ± SE of F. graminearum and F. culmorum.
Different letters indicate significant differences according to Tukey's test at the level p < 0.05.


میزان فعالیتهای ضد قارچی اسانس برگ

قارچهادر42ساعتپسازتلقیح،کامالًتوسط
اسپورهای 

چریش و ترکیبات اصلی بازدارنده آن بر

اسانسوفیتول درغلظت9×MICدرمقایسهباشاهدمهار

اسپورزایی و جوانهزنی اسپور

شد(جدول.)2

نتایج حاصل از درصد مهار اسپورزایی و جوانهزنی

اثرات همافزایی بین ترکیبات اسانس

قارچها  F. graminearumو F. culmorumدر
اسپور  

بهمنظوربررسی اثراتمتقابلترکیبات اصلی بازدارنده


اثر تیماراسانس برگ چریشوترکیبات اصلی بازدارنده

برگ چریش در شرایط آزمایشگاهی از روش چکربورد

آن در جدول  2نشان دادهشده است .نتایج حاصل از

یقسازی درمحیط مایع استفادهشد.باتوجهبهنتایج به
رق 

قارچها F. graminearumو F.
شمارش اسپورهای  

دست آمده ،اثرات همافزایی بین بتا المن ،کاریوفیلن و

 culmorumدر غلظتهای مختلف اسانس و ترکیبات

فیتول مشاهده شد و هیچ اثر آنتاگونیستی بین ترکیبات

اصلیبازدارنده آندرمقایسه باشاهدنشاندادکه اسانس

اسانس مورد آزمایش مشاهده نشد .باالترین سطح

وفیتول درغلظت  9×MICموجبکاهش 966درصدی

سینرژیستیبهترکیبیازفیتولوکاریوفیلنبهمیزان6/938

جوانهزنی
یشوند (جدول   .)2
قارچها م 
اسپورزایی  

()F. culmorumبود(جدول.)0

0
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 اثر غلظتهای مختلف اسانس برگ چریش و ترکیبات اصلی آن بر روی درصد مهار اسپورزایی و مهار جوانهزنی- 4 جدول

F. graminearum

F. culmorum

F. graminearum

F. culmorum  وF. graminearum  خطای استاندارد قارچها± اسپور
Table 4. Effects of various concentrations of essential oil of neem leaves and its main constituents on
inhibition of sporulation and spore germination of F. graminearum and F. culmorum
Percentage inhibition of sporulation
Fungi
Concentrations
Essential oil
β-elemene
caryophyllene
phytol
Control
0.2±0.01g (a)
0.1±0.02g (b)
0.1±0.01g (b)
0.1±0.01f (b)
1×MIC
100±0a (a)
64.63±0.28a (c)
73.22±0.39a (b)
100±0a (a)
0.1×MIC
11.15±0.85c (b)
6.78±0.23c (c)
11.02±0.35c (b)
15.98±2.77c (a)
0.01×MIC

4.21±0.39e (b)

2.05±0.14e (d)

3.24±0.11e (c)

7.48±0.32d (a)

1×IC50

43.89±1.59b (b)

25.01±0.77b (d)

34.91±2.31b (c)

50.09±3.09b (a)

0.1×IC50

5.44±0.19d (b)

3.53±0.03d (d)

4.52±0.17d (c)

8.04±0.35d (a)

0.01×IC50
Control
1×MIC

0.42±0.05f (a)
0.1±0.03g (c)
100±0a (a)

0.19±0.02f (b)
0.1±0.01g (c)
68.71±0.55a (c)

0.25±0.08f (b)
0.2±0.02g (b)
78.36±0.32a (b)

0.42±0.01 e (a)
0.3±0.03g (a)
100±0a (a)

0.1×MIC

13.37±0.59c (b)

7.45±0.09c (c)

12.72±0.62c (b)

17.5±3.25c (a)

0.01×MIC

4.55±0.07e (b)

2.07±0.02e (d)

3.85±0.06e (c)

7.66±0.35e (a)

1×IC50

44.11±1.42b (b)

27.47±3.32b (d)

36.64±2.69b (c)

50.23±4.48b (a)

0.1×IC50

6.89±0.14d (b)

3.89±0.11d (d)

4.76±0.24d (c)

8.55±0.37d (a)

0.01×IC50

0.46±0.06f (a)
0.12±0.01f (c)
0.28±0.02f (b)
Percentage inhibition of spore germination
0.1±0.01g (a)
0.1±0.02f (a)
0.1±0.03g (a)
100±0a (a)
62.42±0.33a (c)
73.05±0.18a (b)

Control
1×MIC

0.1±0.01f (a)
100±0a (a)

0.1×MIC

13.98±0.36c (b)

8.72±0.45c (c)

10.15±0.48c (b)

15.76±0.14c (a)

0.01×MIC

4.55±0.98e (b)

1.98±0.68e (c)

4.08±0.43e (b)

8.15±0.52d (a)

1×IC50

42.77±1.44b (b)

30.25±2.35b (c)

38.79±2.87b (b)

51.11±1.07b (a)

0.1×IC50

6.71±0.5d (b)

3.88±0.37d (d)

5.07±0.39d (c)

9.09±0.89d (a)

0.01×IC50

0.56±0.07f (a)
0.2±0.04g (a)

0.1±0.06f (b)
0.1±0.01f (b)

0.38±0.12f (a)
0.2±0.05f (a)

0.55±0.05e (a)
0.1±0.02f (b)

Control
1×MIC
F. culmorum

0.47±0.06f (a)

100±0a (a)

72.65±0.15a (c)

84.27±.45a (b)

100±0a (a)

0.1×MIC

15.55±0.79c (b)

9.85±0.3c (d)

12.33±0.17c (c)

18.27±0.36c (a)

0.01×MIC

5.17±0.32e (b)

2.62±0.09e (c)

4.78±0.6d (b)

8.98±0.33d (a)

1×IC50

46.05±3.25b (b)

31.42±2.77b (d)

42.65±3.14b (c)

52.73±2.39b (a)

0.1×IC50

7.25±0.66d (b)

4.21±0.17d (d)

5.36±0.42d (c)

9.43±0.25d (a)

0.63±0.05f (a)
0.11±0.02f (b)
0.5±0.28e (a)
0.63±0.08e (a)
MIC − minimum inhibitory concentration; IC50 − inhibitory concentration 50. Means within a column (row)
indicated by the same letter were not significantly different according to Tukey's test at the level p < 0.05. The
experiment was repeated three times with similar results.
0.01×IC50
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Table 5. The fractional inhibitory concentration index (FICI) of constituents of essential oil of neem
leaves against F. graminearum and F. culmorum
Fractional inhibitory
Fungi
Compounds
Activity
concentration index
β-elemene × caryophyllene
1.753
indifferent
F. graminearum
β-elemene × phytol
0.797
additive
caryophyllene × phytol
0.372
synergistic
β-elemene × Caryophyllene
1.695
indifferent
F. culmorum
β-elemene × phytol
0.624
additive
caryophyllene × phytol
0.138
synergistic

در این پژوهش اثرات همافزایی در ترکیب فیتول و

ترشحشده
یمهای مخربدیواره سلولی  
کاهشفعالیت آنز 

کاریوفیلن،فیتولوبتاالمنوبتاالمنوبتاالمنمشاهدهشد.

دارندکه ممکناستبهعلتترکیب شیمیایی آنهاباشد.

ترکیب فیتول با کاریوفیلن دارای فعالیت سینرژیستی و در

قارچها به ترتیب  04و
حداکثر فعالیت سلوالز و پکتیناز  

ترکیببافیتولباکاریوفیلنبابتاالمندارایفعالیتافزایشی

 922ساعتپسازکشتدرمحیط مایع بودوپسازآن

قارچهای مورد بررسی بودندPavithra et al. .
علیه  

بهطور کلی ،بیشترین کاهش فعالیت
کاهش یافت  .

) (2018گزارش کردند که بین ترکیبات فیتول و

قارچها F.
ترشحشده  
یمهای سلوالز و پکتیناز  
آنز 

بهصورت افزایشی وجود داشت.
کاریوفیلن اثر همافزایی  

 graminearumو F. culmorumدرتیمار فیتول وپس

ترکیبات ترپنوئیدی موجود در اسانس چریش دارای

از آن اسانس ،کاریوفیلن و بتا المن مشاهده شد .ترکیب

فعالیت سینرژیستی  هستند ( Ospina Salazar et al.,

فیتول در مقایسه با اسانس بیشتر موجب کاهش فعالیت

یلدهنده
 .)2015استفاده از ترکیبی مؤثر از ترکیبات تشک 

یتهای
قارچها شد .میزان فعال 
یمهای سلوالزوپکتیناز  
آنز 

یتواند منجر به کاهش حداقل غلظت
اسانس م 

قارچها تحت تیمار اسانس و
یمهای سلوالز و پکتیناز  
آنز 

مهارکنندگی و گسترش طیف فعالیت ضد قارچی آنها

درزمانهایمختلف

ترکیبات بتا المن ،کاریوفیلن وفیتول 

شود.

مورد بررسی کمتر از شاهد بود (شکل  .)4کاهش

ارزیابی تأثیر اسانس برگ چریش و ترکیبات

یمهای مخرب دیواره سلولی
یداری در فعالیت آنز 
معن 

اصلی بازدارنده آن بر روی فعالیت آنزیمهای

شدهتوسطقارچهاتحتتأثیرتیمارها نسبتبهشاهد


ترشح

مخرب دیواره سلولی ترشحشده

مشاهده شد .بنابراین ،در این تحقیق کاهش فعالیت

نتایجحاصلازروندتغییراتاثر اسانسبرگچریش

ترشحشده توسط قارچها
یمهای مخرب دیواره سلولی  
آنز 

یمهای
و ترکیبات اصلی بازدارنده آن روی فعالیت آنز 

ممکناستبیانگر فرایند پیچیده اسانسوترکیبات اصلی

نشاندادهشده

قارچها درشکل 4
سلوالزوپکتیناز توسط 

یماریزاییباشد.

بازدارندهآندرکاهشب

است .اسانسبرگچریش وترکیبات بتا المن ،کاریوفیلن

ارچهای بیمارگر گیاهی جهتنفوذدردیواره سلولی،
ق 

یمهای سلوالز و
و فیتول موجب کاهش میزان فعالیت آنز 

یکنند که توانایی تخریب پلیمرهای
یمهایی را تولید م 
آنز 

قارچهاF. graminearumو F.
ترشحشدهتوسط 
پکتیناز 

دیواره سلولی از جمله سلولز ،زایالن و پکتین را دارند.

یدهد که
 culmorumشدند (شکل  .)4نتایج ما نشان م 

یمهادرحینمراحلنفوذ
قارچهایبیمارگرگیاهیبهاینآنز 


اسانسوترکیبات اصلی بازدارندهآنتوانایی متفاوتیدر

وگسترشدرمیزبان نیاز دارند(.)Gibson et al., 2011
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F. ) ترشحشده توسطb(  فعالیت پکتیناز،)a(  کاریوفیلن و فیتول بر روی فعالیت سلوالز، بتا المن، اثر اسانس برگ چریش-2 شکل
.F. culmorum ) ترشحشده توسطd(  فعالیت پکتیناز،)c(  و فعالیت سلوالزgraminearum
Figure 2. Effect of essential oil leaves of Neem, β-elemene, caryophyllene and phytol on pectinase (a) and
cellulase (b) activity of secreted by F. graminearum and on pectinase (c) and cellulase (d) activity of
secreted by F. culmorum.
Data are means ± standard error. Different letters indicate significant differences according to Tukey's test at
the level p < 0.05. The experiment was repeated three times with similar results.
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9
یمهای مخرب دیواره سلولی در
تریکوتسینها و آنز 


مشاهدات ما نشان داد که با آنکه در غلظت

بیماریزایی  Fusarium spp.درگیاهان اهمیت دارند

6/69×IC50اسانسوترکیباتاصلیبازدارندهآنهیچ

( .)Khaledi et al., 2017مطالعات انجامشده در

قارچها نداشتهاند اما
تأثیری بر روی رشد میسلیومی  

،Verticillium

یداری موجب کاهش سطح فعالیت
بهصورت معن 


Magnaporthe  ،Sclerotinia sclerotiorum

ترشحشده توسط
یمهای مخرب دیواره سلولی  
آنز 

Macrophomina ،Rhizoctonia solani ،grisea

شدهاند.قدرتتهاجم
قارچها ازجملهسلوالزوپکتیناز  


 phaseolinaو spp. Fusariumنشان داد که رابطه

یههای قارچ  Fusariumدر ارتباط با
و بیماریزایی جدا 

مستقیمی بین آنزیمهای مخرب دیواره سلولی و میزان

یسمهای مختلفدخیل دربیماریزایی ازجملهتولید
مکان 

بیماریزایی این قارچهاوجود دارد ( Khaledi et al.,

یکوتوکسینهاست

یمهای خارج سلولی و ما
آنز 

2017; Khaledi et al., 2015; Martinez-Soto

انجامشده در
یهای  
( .)Ortega et al., 2013بررس 

 .)et al., 2013; Asoufi et al., 2007بررسیها

پژوهشقبلی نشاندادکهارتباطقویبین شدتبیماری

نشاندادکهاسانسوترکیباتاصلیبازدارندهآنقادر

یمهای مخرب دیواره سلولی وجود
و میزان فعالیت آنز 

ترشحشده

یمهای سلولزوپکتیناز 
بهکاهشفعالیتآنز 

داشت ( .)Khaledi et al., 2017در نتیجه هر عاملی

قارچها  F. graminearumو F. culmorumبودند.

یمهای مخرب دیواره
که موجب کاهش فعالیت آنز 

بهطورکلی،اسانسبرگچریش وترکیباتبتا المن،


سلولی شوند ممکن است موجب کاهش میزان

کاریوفیلن و فیتول در اکثر زمانهای مورد بررسی

قارچها شود.نتایجپژوهش
بیماریزاییوقدرتتهاجم 


موجبکاهش سطحفعالیت سلولزوپکتیناز ترشحشده

یمهای مخربدیواره
مانشاندادکه کاهشفعالیت آنز 

قارچها شدند .این نتایج مشابه با نتایج گزارششده

یسمهای درگیر
بهعنوانبخشی ازمکان 
ترشحشده  
سلولی  

توسط سایر محققان بودKhaledi et al. (2015) .

قارچها  F. graminearumو F.
درکاهشبیماریزایی  

گزارش کردند که اسانس ،Mentha piperita L.

 culmorumدارای اهمیت است .تحقیقات در مورد

Bunium

یسمهای سرکوب بیماری توسط عصارهها و
مکان 

و  Thymus vulgaris L.موجب کاهش فعالیت

یدهد که ترکیبات مؤثر آنها
اسانسهای گیاهی نشان م 


آنزیمهای پکتیناز و سلولز ترشحشده توسط

ممکناستبهطورمستقیمرویبیمارگرعملکندویابا


 Macrophomina phaseolinaو R. solaniشدهو

پاسخهای دفاعی در گیاهان میزبان منجر به
فعالسازی  

میزانبیماریزاییآنهاراکاهشدادندAbd-El-Khair .

کاهشپیشرفتبیماریشود( Abdel-Monaim et al.,

) and El-Gamal Nadia (2011گزارشکردند که

.)2011; Kagale et al., 2011

مورد

قارچهای

B.Fedtsch.

dahliae

)(Boiss.

persicum

عصارههای آبی گیاهان مختلف ضمن کاهش رشد

نتایج ما همچنین نشان داد که اسانس و ترکیبات

به طور
میسلیومی  Fusarium solaniو   R. solani

یمهای سلوالزو
اصلی بازدارندهآنباکاهشفعالیت آنز 

یتهای آنزیم
قابل توجهی موجب مهار فعال 

قارچها
یسمهای بیماریزایی  
پکتیناز موجب کاهش مکان 

ترشحشده شد .اسانس
یگاالکتوروناز و سلوالز  
پل 

یکنند که فعالیت ضد قارچی
شدند .این نتایج تأیید م 

 Bunium persicumضمن کاهش سطح فعالیت

همافزایی ترکیبات
یتهای  
اسانس چریش نتیجه فعال 

یمهای سلوالز و پکتیناز و موجب کاهش بیماریزایی
آنز 

اسانس آن بوده و میزان فعالیت ضد قارچی اسانس را

 Colletotrichum lindemuthianumشد ( Khaledi

یتوان به مجموعه عملکرد ترکیبات سازنده اسانس
م 

.)and Hassani, 2018

یتوان ازاسانسبرگچریش و
نسبتداد.درمجموع م 
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 بهعنوان جایگزین مناسب برای،بیوشیمیایی فعال

بهعنوان جایگزینی برای
  بهعنوان ماده اصلی آن
  فیتول

کشهای شیمیایی امری منطقی و مقرون بهصرفه
 قارچ


.کنترلقارچهااستفادهنمود

کشهایشیمیاییبرای
 قارچ


یخطر بودن کاربرد اسانسها و
 است و با توجه به ب

یتوان از اسانس برگ
 پژوهش حاضر نشان داد که م

ترکیباتآنهابرایانسانومحیطزیستمیتوانازآنها


چریش و فیتول با فرموالسیون مناسب جهت کنترل

آنهابرایکنترلقارچها استفاده

 یلدهنده
 ویااجزاتشک

 وF. culmorum  وF. graminearumقارچها


.نمود

باتوجهبهنتایجبه.یماریهایناشیازآنهااستفادهنمود

ب
دست آمده ضرورت دقت عمل بیشتر برای شناسایی

سپاسگزاری

بهمنظور جایگزینی
  اسانسهای گیاهی

 ترکیبات شیمیای

نگارندگان ازمساعدتوهمکاریموسسهتحقیقات

با سموم شیمیایی برای جلوگیری از گسترش عوامل

ثبت و گواهی بذر و نهال جهت انجام این تحقیق

.یماریزا وافزایش خسارتدرسطحوسیع الزامی است

ب

.قدردانیمینمایند

بهطور کلی کاربرد اسانسهای گیاهی حاوی مواد
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Abstract
Background and Objectives
The genus Fusarium has a worldwide distribution and many of its species, especially
Fusarium graminearum Schwabe and Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardo can
infect a wide range of host plants and cause a variety of economically important diseases.
The aim of this study was to identify the constituents of essential oil from leaves of
native neem tree (Azadirachta indica A.Juss.) and their effect on growth performance
and activity of cell wall degrading enzymes produced by these pathogens.
Materials and Methods
The leaves of neem tree were obtained from Iranshahr region of Sistan and Baluchestan
province and dried in the shade. The essential oil was extracted by hydrodistillation using
a clevenger apparatus and its major constituents were identified by gas chromatographymass spectrometry.
Results
The major constituents in the essential oil were β-elemene (27.2%), caryophyllene
(15.9%) and phytol (15.3%), which have antifungal effects against F. graminearum and
F. culmorum. The results showed that although the pathogenicity of F. culmorum was
lower than F. graminearum, but the minimum inhibitory concentration of essential oil, βelemene, caryophyllene and phytol against F. graminearum was higher than F.
culmorum. Sporulation and spores germination of Fusarium spp. were completely
inhibited by essential oil and phytol. Synergistic effects of the main constituents of
essential oil showed that combining phytol with caryophyllene induced a synergistic
activity against Fusarium spp. and in combination with β-elemene caused an additive
effect. Activities of cellulase and pectinase, as main cell wall degrading enzymes were
decreased by essential oil and its main constituents at low concentration without affecting
mycelial growth of fungi studied.
Discussion
The findings of this research showed that there is a possibility of using neem oil and
phytol compound to control diseases caused by Fusarium species.
Keywords: Neem, Fusarium spp., Synergistic
concentration, Pectinase, Cellulose, Phytol
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