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Background and Objectives: Wilt disease caused by the pathogenic 
fungus Verticillium dahliae is one of the dangerous factors threatening the 

cultivation of pistachio trees in the country, which has spread in different 

parts of the country in the last two decades, including Semnan province. 

Lack of suitable fungicides to control V. dahliae and continuous use of 

several common fungicides in the country has contributed to the spread of 

the fungus. Therefore, in the current situation, we need to use new 

compounds with high efficiency to control this pathogenic fungus. 

Therefore, the aim of this study was to use plant essential oils and 

monoterpene compounds to control pistachio verticillium Fungus. 

 

Materials and Methods: In this study, V. dahliae native isolates obtained 
from gardens of Shahrood (Semnan province) were used. After isolation 

and purification of V. dahliae, macroscopic and microscopic features 

including colony characteristics on PDA and conidium / microsclerotia 

size and shape were used for tentative-identification of isolates using valid 

keys. Then, the essential oils of Shirazi Thyme (Zataria multiflora) and 

Peppermint (Mentha piperita) were used to evaluate the antifungal effect. 

After preparing the herbal plants (from the medicinal plants farm of 

Agricultural and Natural Resources Research Center of Semnan Province 

(Shahrood)), the essential oil extraction process was performed using 

Clevenger method. The antifungal effect was investigated by mixing with 

culture medium at concentrations of 20, 40, 60, 80 and 100 μL/mL. Also, 

the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal 
concentration (MFC) were determined for the two essential oils. Then, 

using Thymol and Carvacrol monoterpenes, antifungal effects were tested 

by mixing with culture medium at three concentrations of 15, 150 and 

1500 μL/mL against V. dahliae. 

 

Results: The conidia of the isolates were evaluated in the dimensions of 

1.6 to 3.7 μm individually. The microsclerotia dimensions of the isolates 

were 17 to 45 μm. Due to the dimensions of conidia, microsclerotia and 

colony color, the isolate was identified as V. dahliae in pistachio tree. Both 
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Shirazi thyme essential oil and peppermint were effective in preventing the 

growth of V. dahliae hyphae. The results showed that Shirazi thyme 

essential oil had a stronger antifungal effect compared to peppermint 

essential oil, so that in the third week, growth was observed only at a 

concentration of 20 μL/mL, but in the case of peppermint essential oil, 

fungal growth was observed in all concentrations. The results of MIC and 

MFC were 20 and 30 μL/mL for Shirazi thyme and 100 and 150 μL/mL 

for peppermint essential oil, respectively. Other results of this study 

showed that thymol was more potent than carvacrol in preventing the 
growth of V. dahliae, so that at concentrations of 150 and 1500 μL/mL of 

both compounds, no fungal growth was observed, but at a concentration of 

15 μL/mL carvacrol the growth of fungal hyphae was close to control 

treatment.  

 

Conclusion: The results of this study showed that two essential oils of 

Shirazi thyme (with the main monoterpene compounds of carvacrol and 

thymol) and peppermint were very effective in controlling V. dahliae, so 

that at concentrations less than 150 μL/ml, they showed the fungicidal 

effect. The results of this study can be used as a method to control 

pistachio Verticillium wilt disease. 
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  های کلیدی: واژه

 پژمردگي ورتیسیلیومي، 

 تیمول، 

 كارواكرول،
Verticillium dahlia  

 

كننده كشت درختان پسته در سطح كشور بیماري یكي از عوامل خطرناک تهدید سابقه و هدف:

باشد كه در دو دهه اخیر در مناطق مختلف  مي Verticillium dahliaeپژمردگي ناشي از قارچ 

كشور، از جمله استان سمنان گسترش پیدا كرده است. یكي از دالیل گسترش بیماري پژمردگي 

كُش و تركیبات شیمیایي مناسب جهت كنترل این بیماري  قارچ ورتیسیلیومي پسته عدم وجود

رو در شرایط كنوني نیاز به استفاده از تركیبات جدید با كارایي باال جهت كنترل  باشد. از این مي

هاي گیاهي و تركیبات  ، استفاده از اسانسپژوهشرو هدف از این  باشد. از ایناین بیماري مي

 باشند. ها، در كنترل بیماري ورتیسیلیوم پسته مي دهنده آن مونوترپني تشكیل
 

از باغات پسته شهرستان شاهرود جداسازي و شناسایي آن  V. dahliaeجدایه  ها: مواد و روش

شناسي انجام پذیرفت. از دو اسانس گیاهي  ي و كلید معتبر قارچشناس ریختبا استفاده از صفات 

( جهت بررسي اثر Mentha piperitaفلفلي ) ( و نعناعZataria multifloraآویشن شیرازي )

ضد قارچي استفاده شد. پس از تهیه مواد گیاهي از مزرعه گیاهان دارویي مركز تحقیقات و 

گیري با استفاده از دستگاه كلونجر  آموزش كشاورزي استان سمنان )شاهرود(، فرآیند اسانس

هاي  الط با محیط كشت در غلظتانجام پذیرفت. بررسي اثر ضد قارچي با استفاده از روش اخت

چنین حداقل غلظت بازدارندگي و  لیتر صورت گرفت. هم میكرولیتر بر  100و  80، 60، 40، 20

كارگیري دو تركیب مونوترپني تیمول و  هكُشندگي براي دو اسانس تعیین گردید. در ادامه با ب
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ویي، اثرات ضد قارچي هاي گیاهان دار كارواكرول به عنوان اجزاي اصلي بسیاري از اسانس

میكرولیتر بر  1500و  150، 15ها با استفاده از روش اختالط با محیط كشت در سه غلظت  آن

 لیتر سنجیده شد.  
 

به صورت منفرد  میكرومتر و عموماً 7/3تا  6/1هاي جدایه مورد بررسي در ابعاد  كنیدي ها: یافته

 میكرومتر تشخیص داده شدند. 45تا  17در ابعاد  هاي جدایه مورد بررسي ارزیابي شد. ریزستخینه

 V. dahliaeبا توجه به ابعاد كنیدي، ریزسختینه و رنگ كلني، جدایه مورد نظر به عنوان قارچ 

هاي قارچ، هر دو اسانس آویشن شیرازي  درختان پسته شناسایي شد. در جلوگیري از رشد هیف

داد اسانس آویشن شیرازي از اثر ضد قارچي و نعناع فلفلي موثر ارزیابي شدند. نتایج نشان 

تري در مقایسه با اسانس نعناع فلفلي برخوردار بود، به طوري كه در هفته سوم، رشد قارچ  قوي

لیتر اسانس آویشن شیرازي مشاهده شد اما در مورد اسانس  میكرولیتر بر  20فقط در غلظت 

چ مشاهده شد. نتایج حداقل غلظت هاي مورد استفاده رشد قار نعناع فلفلي در تمامي غلظت

لیتر و براي  میكرولیتر بر  30و  20بازدارندگي و كُشندگي به ترتیب براي آویشن شیرازي 

دست آمد. دیگر نتایج این پژوهش نشان  هلیتر ب میكرولیتر بر  150و  100اسانس نعناع فلفلي 

ز تركیب كارواكرول عمل تر ا قوي V. dahliaeداد، تركیب تیمول در جلوگیري از رشد قارچ 

گونه رشد  لیتر هر دو تركیب هیچ میكرولیتر بر  1500و  150هاي  طوري كه در غلظت هنمود، ب

لیتر تركیب كارواكرول رشد هیف قارچ  میكرولیتر بر  15قارچ مشاهده نشد، اما در غلظت 

 نزدیک به تیمار شاهد بود.
 

نتایج این پژوهش بیانگر آن بود كه دو اسانس آویشن شیرازي )با تركیبات عمده  گیری: نتیجه

ثر عمل ؤفلفلي، در كنترل قارچ ورتیسیلیوم بسیار م مونوترپني كارواكرول و تیمول( و نعناع

كُشي در مورد  لیتر اثرات قارچ میكرولیتر بر  150تر از  هاي كم نمودند، به طوري كه در غلظت

تواند به عنوان روشي دركنترل  دست آمده از این پژوهش مي گردید. نتایج به ها مشاهده آن

 بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي پسته مورد استفاده قرار گیرید.
 

ارزیابی اثر ضد قارچی اساان  ووینا    (. 1401) وحیده، رفیعی، اسماعیل، باباخانزاده، رضا سید حمید، ضیاءالحق ،مهدی ،اخالقی: استناد

های  پژوهشننریه . ها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته در شرایط وزماینگاه های عمده ون شیرازی و نعناع فلفلی و مونوترپ 

 .183-199(، 2) 29، تولید گیاهی

                  DOI: 10.22069/JOPP.2022.19267.2843 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: داننگاه علوم کناورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

درخت پسته سالیان متمادي در محدوده ایران 

كشت شده است و خاستگاه این درخت ارزشمند 

(. این 1باشد ) ایران و كشورهاي آسیاي غربي مي

در میان محصوالت باغي كشور از  محصول باغي مهم

طوري كه در سال  هاي برخوردار است، ب جایگاه ویژه

هزار هكتار  518سطح كشت آن معادل  98زارعي 

(. استان سمنان با دارا بودن بیش 2برآورد شده است )

هاي اصلي  هزار هكتار سطح زیركشت، از استان 22از 

گردد. در  كشت پسته در سطح كشور محسوب مي

هاي اخیر به دلیل كشت محصول پسته در مناطقي  سال

تر، گسترش ارقام جدید )بدون  با مزیت نسبي كم

شرایط منطقه( و تغییرات اقلیمي رخ داده در توجه به 

هاي این  سطح كشور شاهد گسترش آفات و بیماري

محصول مهم و صادراتي كشور هستیم. از مشكالت 

توان به بیماري خطرناک  مهم درختان پسته مي

پژمردگي ورتیسیلیومي در كشور اشاره نمود كه در دو 

 دهه اخیر در مناطق مختلف كشور از جمله استان

باشد. از عالئم عمومي این  سمنان در حال گسترش مي

ها  توان به ضعف، زردي یا پژمردگي برگ بیماري مي

هاي یک  روي یک یا چند شاخه، خشكیدگي شاخه

سمت درخت و در نهایت خشک شدن كل درخت 

این بیماري حلقه  (. در اثر گسترش4، 3اشاره نمود )

ها یا تنه درخت آلوده  آوندي و بخشي از چوب شاخه

(. در مورد 3دهد ) اي تغییر رنگ مي به قارچ به رنگ قهوه

هاي انجام شده در پیرامون پژمردگي  پژوهش

ورتیسیلیومي پسته در ایران، مطالعات انجام گرفته در حد 

تعیین پراكنش آن، تأثیر شوري و  شناسایي عامل بیماري،

خشكي روي بیماري در دو یا سه پایه و ارزیابي مقاومت 

 (.5ارقام محلي به عامل بیماري بوده است )

 Verticilliumشده، قارچ  هاي انجام مطابق پژوهش

dahliae كاري استان سمنان گزارش  از مناطق پسته

( در مورد كنترل این بیماري تاكنون 6) شده است

هاي ارائه  روش موثري ارائه نشده است و عموم روش

هاي آلوده،  شده شامل خودداري از كشت در زمین

استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفوني خاک با استفاده از 

سموم شیمیایي )تدخیني( كه با توجه به قیمت باال و 

توسط  محیطي و بهداشتي، عمالً هاي زیست دیتمحدو

رو الزم  (. از این7باشد ) كشاورزان قابل اجرا نمي

خصوص  بهاست تا با استفاده از تركیبات جدید 

تركیبات موجود در طبیعت، تحقیقاتي آزمایشگاهي و 

ثر جهت كنترل این ؤمحیطي به منظور یافتن تركیبات م

ها یكي از فرآوردهایي  بیماري انجام پذیرد. اسانس

شوند و در  باشند كه از گیاهان استحصال مي مي

حقیقت نوعي از تركیبات فرّار گیاهي بوده كه از تقطیر 

هاي مختلف گیاهانِ تازه یا  مواد فرار موجود در اندام

آیند و داراي تركیبات فرّار با منشاء  دست مي خشک به

نوع  3000(. بیش از 8ترپنوئید هستند ) رترپنوئید یا غی

نوع آن از نظر  300اسانس وجود دارد كه حدود 

اند و در بازارهاي جهاني  تجاري اهمیت پیدا كرده

خاطر گستردگي  ه(. ب9گیرند ) مورد عرضه قرار مي

ت ضد میكروبي ها، خاصی ها و اجزاء اسانس پروفایل

ها و  نیست، بلكه راه سازوكارها وابسته به یک  اسانس

هاي متنوع در سطح مولكولي در این موضوع سازوكار

شود كه  رو چنین برداشت مي كنند، از این نقش ایفا مي

ها دخیل  میكروبي اسانس هاي متنوع در فعالیت ضد راه

هاي بیماریزاي گیاهي  كنترل قارچ(. در مورد 10است )

هایي  ها پژوهش ها و تركیبات مونوترپني آن با اسانس

ها در مورد  زیادي انجام شده كه قسمت عمده آن

(. اثر 12، 11باشد ) هاي پس از برداشت مي قارچ

ها تاكنون بر روي  نسهاي گیاهي از جمله اسا متابولیت

قارچ ورتیسیلیوم در كشور ایران مورد آزمایش قرار 

ها  هایي در مورد كاربرد اسانس نگرفته است. پژوهش

در جلوگیري از رشد قارچ ورتیسیلیوم در دنیا انجام 

 ثیر أتوان به ت ها مي ترین آن شده است كه از مهم

( VCGروي سه گروه سازگاري رویشي ) اسانس 10

ترین اثر مربوط  ورتیسیلیوم اشاره نمود كه بیشقارچ 
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هاي گیاه مرزنجوش  به اسانس یكي از گونه

(Origanum syriacumب )(. با توجه 13دست آمد ) ه

به ماهیت قارچ ورتیسیلیوم و خاكزاد بودن آن، بررسي 

هاي گیاهي بر روي این قارچ در مقایسه با  اثر اسانس

هاي پس از  هاي بیماریزا از جمله قارچ ر قارچسای

تر انجام شده است. در این  برداشت تاكنون كم

دو گیاه آویشن   پژوهش سعي شد تا از اسانس

شیرازي و نعناع فلفلي و تركیبات مونوترپني عمده 

دست آمده  ها جهت كنترل جدایه بومي بیماریزاي به آن

درک  درختان پسته استان سمنان استفاده شود.

بیوشیمي گیاهان دارویي و فرآیندهاي فیزیولوژي و 

تواند منجر به تولید  هاي طبیعي مي شیمیایي متابولیت

ثر جهت كنترل عوامل بیماریزایي ؤهاي م كُش قارچ

 همچون پژمردگي ورتیسیلیومي درختان پسته شود. 

 

 ها مواد و روش

: جداسازی قارچ ورتیسیلیوم از درختان پسته
داراي خشكیدگي از باغات جنوب شهر هاي  شاخه

هاي پالستیكي به  آوري و درون كیسه شاهرود جمع

آزمایشگاه منتقل گردید و در دماي چهار درجه 

ها با آب  گراد نگهداري شدند. ابتدا نمونه سانتي

معمولي شسته شدند و پس از خشک شدن و برش 

ها، قطعات كوچكي بین مرز بافت سالم و آلوده  شاخه

دید. قطعات كوچک در محلول هیپوكلریت جدا گر

ور گردید  درصد به مدت یک دقیقه غوطه 5/0سدیم 

و در ادامه سه مرتبه با آب مقطر سترون شستشو انجام 

پذیرفت. پس از خشک شدن قطعات برش خورده بر 

روي كاغذ صافي در شرایط هود سترون قطعات درون 

 1پتري حاوي محیط كشت سیب زمیني دكستروز آگار

(PDA39 / ( )لیوفِلیكم، تِرآمو، ایتالیا  )گرم در لیتر

 ها به مدت یک تا دو هفته در  قرار گرفتند. پتري

منظور  گراد نگهداري شدند. به درجه سانتي 25دماي 

هاي قارچ ورتیسلیوم  سازي از حاشیه كُلني خالص

برداشته شد )نواحي حاوي هیف تازه( و درون محیط 

PDA از سه هفته و با  جدید قرار گرفت. پس 

نظر  كامل شدن رشد قارچ، جهت شناسایي قارچ مورد

ي و كلید معرفي شده توسط شناس ریختاز صفات 

 (.15، 14( استفاده به عمل آمد )1992هیلوكس )

آوری، شناسایی و فرآیند خشک کردن  جمع

گیاهان : جهت استخراج اسانسهای گیاهی  بافت

مورد بررسي در این پژوهش، از مزرعه تحقیقاتي 

گیاهان دارویي مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي 

استان سمنان )شاهرود( تهیه شدند. گیاهان مورد 

استفاده شامل آویشن شیرازي و نعناع فلفلي بودند. 

ذكر شده  1مشخصات گیاهان مورد استفاده در جدول 

هاي گیاهي به آزمایشگاه،  است. پس از انتقال نمونه

هاي گیاهي حذف گردیدند و  هاي اضافي بافت قسمت

هاي گیاهي در شرایط سایه و در دماي اتاق بین  نمونه

دو ورقه كاغذي قرار داده شدند و هر روز با انجام 

 (.16دهي به صورت كامل خشک شدند )عمل هوا

 

 1 نام علمی، نام عمومی، خانواده گیاهی و بافت مورد استفاده گیاهان مورد بررسی در این پژوهش. -1جدول 
Table 1. Botanical name of plants, common name, family and part of the plant used. 

 بافت مورد استفاده
Plant part used 

 خانواده
Family 

 نام عمومي
Common names 

 نام علمي
Botanical name 

 دار شاخه گل
Flowering branches 

 نعناعیان
Lamiaceae 

 آویشن شیرازي
Shirazi thyme 

Zataria multiflora 

 دار شاخه گل
Flowering branches 

 نعناعیان
Lamiaceae 

 نعناع فلفلي
Peppermint 

Mentha piperita 

                                                
1- Potato Dextrose Agar 
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گیري با استفاده از روش  اسانسگیری:  فرآیند اسانس

( با اندكي تغییرات انجام 2014راد و همكاران ) شریفي

هاي گیاهي خشک شده به وسیله  (. بافت17پذیرفت )

 100درآمدند و دستگاه آسیاب، به صورت پودر كامل 

گرم از پودر در مخزن دستگاه كلونجر یک لیتري قرار 

لیتر آب مقطر سترون درون بالن  میلي 600داده شده و 

دستگاه ریخته شده و به مدت چهار ساعت عمل 

جهت  1گیري انجام شد. از پودر سولفات سدیم اسانس

هاي بدست آمده  ها استفاده شد. اسانس آبگیري اسانس

هاي مختلف از جمله آزمون  زمونآبراي انجام 

هاي تیره )دو میلي لیتري( و  باكتریایي، در شیشهضد

گراد نگهدراي  درب بسته، در دماي چهار درجه سانتي

 شدند.

های مورد  ارزیابی میزان اثر ضد قارچی اسانس

ها به روش اختالط با  اثر ضد قارچي اسانسآزمایش: 

، 40، 20هاي  بررسي شد. غلظت PDAمحیط كشت 

ها  لیتر هر یک از اسانس میكرولیتر بر  100و  80، 60

از  تهیه گردید. PDAلیتر محیط كشت  میلي 15در 

( یک درصد DMSOتركیب دي متیل سولفوكساید )

ها قبل از انعقاد  به عنوان حالل استفاده شد. اسانس

درجه( درون پتري هشت  45محیط كشت )دماي 

 متري توزیع گردید. قطعات هم اندازه قارچ  سانتي

V. dahliae از محیط كشت با استفاده از چوب  

بُر جدا و در مركز پتري )حاوي یكي از پنج  پنبه

ها تلقیح  ار گرفت. پتريها( قر غلظت مورد نظر اسانس

گراد نگهداري شدند. از  درجه سانتي 25شده در 

یک  DMSOمحیط كشت بدون اسانس كه حاوي 

درصد بود به عنوان شاهد استفاده شد. رشد هیف 

قارچ بعد از گذشت هفت روز در تیمار شاهد و 

چنین میزان رشد قارچ در  ها بررسي شد، هم اسانس

گیري شد. آزمایش در  نیز اندازه 21و  14روزهاي 

قالب طرح كامل تصادفي با سه تكرار انجام پذیرفت. 

                                                
1- Na2SO4 

اي دانكن  ها به روش آزمون چند دامنه مقایسه میانگین

(. درصد 18انجام پذیرفت ) درصد 99در سطح آماري 

ها  هاي مختلف هر یک از اسانس رندگي غلظتبازدا

شاهد و  نهرگنه قارچ در نموگیري قطر پ با اندازه

تعیین گردید  1 هتیمارهاي مختلف و با استفاده از رابط

(19.) 
 

(1          )                          𝐼 =
𝐷𝑡−𝐷𝑐

𝐷𝑐
× 100 

 

قطر كُلني تیمار و  Dtدرصد بازدارندگي،  I در آن، كه

Dc باشند. قطر كُلني شاهد مي 

آزمون حداقل غلظت بازدارندگی و کُشندگی برای 

 میكرولیتر 35و  30، 25، 20،15هاي  غلظتها:  اسانس

هاي مورد آزمایش درون  لیتر از هر یک از اسانس در 

تهیه شد. یک پتري  PDAلیتر محیط كشت  میلي 15

یک درصد به عنوان  DMSOحاوي محیط كشت 

ساوي از شاهد در نظر گرفته شد. در ادامه قطعات م

ها در  قارچ بر روي محیط كشت قرار گرفت، پتري

ها  به مدت یک هفته انكوبه گردیدند. پتري 25دماي 

از نظر گسترش كُلني قارچ یا عدم رشد از طریق 

گیري قطر كُلني قارچ در مقایسه با شاهد مورد  اندازه

ارزیابي قرار گرفتند. حداقل غلظت بازدارندگي 

(MIC
كه در آن كاهش رشد ( شامل غلظتي است 2

قارچ نسبت به شاهد مشهود بود. همچنین حداقل 

MFCغلظت كُشندگي )
( قارچ شامل غلظتي از 3

تركیبات مورد آزمایش بود كه طي یک هفته 

گونه رشد قارچ، نسبت به شاهد مثبت  انكوباسیون، هیچ

ه مراحل آزمایش سه بار تكرار شد هممشاهده نگردید. 

 (.18ن ارائه گردید )و نتایج به صورت میانگی

ها بر  پس از بررسي اثر اسانستهیه ترکیبات مونوترپنی: 

مرتبط  هاي و بررسي پژوهش V. dahliaeرشد قارچ 

                                                
2- Minimum Inhibitory Concentration 

3- Minimum Fungicidal Concentration 
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دو اسانس آویشن شیرازي و  با آنالیز گاز كروماتوگرافي

فلفلي، دو تركیب عمده اسانس آویشن شیرازي شامل  نعناع

 (Methyl-5-(1-methylethyl)phenol-2كارواكرول )

( Methyl-2-(Propan-2-yl) phenol-5و تیمول )

انتخاب شدند.  V. dahliaeروي قارچ  جهت بررسي

دو تركیب كارواكرول و تیمول از شركت سیگما 

گراد  سانتي  آلدریچ تهیه و در دماي چهار درجه

 5/99تركیبات فوق داراي خلوص  نگهداري شدند.

 درصد بودند.

آزمون اثر ترکیبات مونوترپنی بر رشد قارچ 

اثر ضد قارچي ورتیسیلیوم در شرایط آزمایشگاهی: 

بررسي شد.  PDAبا روش اختالط با محیط كشت 

لیتر هر یک  میكرولیتر بر  1500و  150، 15هاي  غلظت

 15از دو تركیب مونوترپني تیمول و كارواكرول درون 

از تركیب  تهیه گردید. PDAلیتر محیط كشت  میلي

( یک درصد به عنوان DMSOدي متیل سولفوكساید )

حالل استفاده شد. تركیبات مونوترپني قبل از انعقاد 

گراد( درون پتري  درجه سانتي 45محیط كشت )دماي 

ثانیه  30متري توزیع گردید و به مدت  هشت سانتي

دور در دقیقه( جهت پخش  70بر روي شیكر )با تكان 

اخت تركیبات قرار گرفت. قطعات هم اندازه یک نو

از محیط كشت با استفاده از چوب  V. dahliaeقارچ 

هاي حاوي  بُر جدا و در مركز هر یک از پتري پنبه 

هاي تلقیح شده  هاي ذكر شده قرار گرفت. پتري غلظت

گراد انكوبه شدند. از محیط  درجه سانتي 25در دماي 

رول كه حاوي كشت بدون تركیب تیمول و كارواك

DMSO  .یک درصد بود به عنوان شاهد استفاده شد

روز، رشد قارچ در تیمار  14با گذشت مدت زمان 

شاهد و تیمارهاي دو تركیب مونوترپني بررسي شد. 

آزمایش در سه تكرار انجام پذیرفت و پس از آن 

 هاي مختلف تیمول و درصد بازدارندگي غلظت

 (. 18به دست آمد ) 1 هكارواكرول با استفاده از رابط

 

 نتایج و بحث

شناسایی عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی 

 PDAهاي قارچ در محیط كشت  كُلنيدرختان پسته: 

در ابتدا سفید و با طوالني شدن زمان و تشكیل 

هاي قارچ رنگ محیط  ها بر روي سطح هیف سختینه

هاي  شدن رشد قارچ در پتري سیاه شد. مدت زمان كامل

هاي قارچ در  روز بود. كنیدي 21متري معادل  سانتي 12

میكرومتر تشخیص داده شدند كه عموما  7/3تا  6/1ابعاد 

هاي  چنین ریزستخینه هم به صورت منفرد بودند.

میكرومتر براي جدایه  45تا  17تشكیل شده در ابعاد 

دي و مورد نظر تشخیص داده شد كه با نتایج محم

 (.6( مطابقت دارد )2006همكاران )

نتایج های مورد آزمایش:  اثر ضد قارچی اسانس

حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد كه اثر 

هاي مختلف دو اسانس آویشن و نعناع فلفلي  غلظت

هاي قارچ ورتیسیلیوم  در جلوگیري از رشد میسیلیوم

(. در 2دار بود )جدول  درصد معني 95در سطح آماري 

مجموع اسانس آویشن شیرازي در مقایسه با اسانس 

ثرتر ارزیابي شد ؤداري م طور معني نعناع فلفلي به

(05/0>Pبه ،)  ،طوري كه در مدت زمان سه هفته 

لیتر در سایر  میكرولیتر بر  20به غیر از غلظت 

ندگي ها، رشد قارچ مشاهده نشد و میزان بازدار غلظت

لیتر  میكرولیتر بر  20درصد بود. غلظت  100آن 

درصد بازدارندگي،  84/66اسانس آویشن شیرازي با 

هاي مختلف  تر از اثر غلظت داري بیش به طور معني

اسانس نعناع فلفلي ارزیابي شد. در مورد اسانس نعناع 

فلفلي، رشد میسیلیوم قارچ در پنج غلظت مورد 

ترین اثر  كه بیش ريطو استفاده مشاهده شد، به

لیتر  میكرولیتر بر  100  بازدارندگي مربوط به غلظت

ترین اثر بازدارندگي مربوط به  درصد( و كم 47/46)

 11/34لیتر نعناع فلفلي ) میكرولیتر بر  20غلظت 

 (.1 درصد( بود )شكل
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های قارچ  های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر جلوگیری از رشد میسیلیوم های مختلف اسانس واریانس اثر غلظت تجزیه -2جدول 

Verticillium dahliae (05/0>P.) 
Table 2. Analysis of variance of the effect of different concentrations of peppermint and Shirazi thyme 

essential oils on the growth inhibition of Verticillium dahliae mycelium (P<0.05). 

 داري معني
Significance 

F 
 میانگین مربعات

Mean of Squares 
 درجه آزادي

Degree of Freedom 
 مجموع مربعات

Sum of Squares 
 منابع تغییرات

Source 

0.0001 1611.885 2620.455 9 23584.096 
 ها بین گروه

Between groups 

  1.626 20 32.514 
 ها درون گروه

Within groups 

   29 23616.61 
 كل

Total 

 

 
 

لیتر( بر  میکرولیتر بر  100و  80، 60، 40، 20(( و غلظت اسانس )T)( آویشن شیرازی M) اثر نوع اسانس )نعنا فلفلی -1 شکل

 (.>5/0Pباشند ) دار می های دارای حروف مشابه فاقد اثر معنی )درصد(. ستون Verticillium dahliaeجلوگیری از رشد قارچ 
Fig. 1. Effect of essential oil type (peppermint, M and Shirazi thyme, T) and essential oil concentration  

(20, 40, 60, 80 and 100 μL/mL) on preventing the growth of Verticillium dahliae (percentage).  

Columns with similar letters have no significant effect (P<0.5). 

 

هاي گیاهي در  پیرامون نقش ضد قارچي اسانس

هاي  در مقایسه با سایر قارچ .dahlia Vمورد قارچ 

تري صورت گرفته  هاي كم بیماریزاي گیاهي پژوهش

توان به خاكزي بودن  است. از دالیل عمده این امر مي

، حضور در بافت آوندي، كُند رشد .dahlia Vقارچ 

بودن، اثر قارچ بر روي طیف زیادي از محصوالت 

مدت اسپورها در خاک اشاره  گیاهي و بقاي طوالني

هاي صورت گرفته در این  نمود. در اندک پژوهش

هاي گیاهي از جمله  از اسانسزمینه، نقش برخي 

گیاهان خانواده نعناعیان در كنترل این قارچ مشخص 

شده است. نتایج اثر ضد قارچي آویشن شیرازي و 

هاي قبلي در این  كننده پژوهش یدأینعناع فلفلي نیز ت
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هاي گذشته پیرامون اثر  (. در پژوهش13حوزه بود )

 ( و اثرات Thymus vulgarisآویشن باغي )

انجام گرفته بود، اما  يهای پژوهشقارچي آن  ضد

پژوهش حاضر اثبات نمود كه اسانس گیاه آویشن 

( از قدرت ضد قارچي باالیي Z. multifloraشیرازي )

( در مورد اسانس 13برخوردار است ) .dahlia Vعلیه 

هاي گیاهي و  آویشن شیرازي در مقایسه با سایر اسانس

هاي بیماریزاي  اثر ضد قارچي مناسب آن در مورد قارچ

هاي  قارچ و Candida albicansانساني از جمله 

 .Fusarium oxysporum f.sp بیماریزاي گیاهي مانند

lycopersici گذشته این امر را اثبات  هاي پژوهش

چنین در این پژوهش اثرات  (. هم20، 11نموده است )

( نیز M. piperitaضد قارچي گیاه نعناع فلفلي )

اثبات گردید كه درمورد دو اسانس فوق، اولین 

باشد. در مورد اثر  مي .dahlia Vگزارش علیه قارچ 

بهتر اسانس آویشن شیرازي نسبت به اسانس گیاه 

نعناع فلفلي باید به این نكته اشاره نمود كه تركیبات 

فنلي كارواكرول و تیمول عمده تركیبات اسانس 

دهند، كه این تركیبات از  آویشن شیرازي را تشكیل مي

اي  اثرات ضد باكتریایي و ضد قارچي شناخته شده

هاي گذشته  (. در پژوهش21برخوردار هستند )

هاي داراي كارواكرول  مشخص شد كه اسانس

هاي  ترتیب براي قارچ ترین مهار رشد را به بیش

Cladosporium spp.،Aspergillus spp.  ،

Fusarium oxysporum ،Botrytis cinerea ،

Penicillium spp. ،Alternaria alternata  و

Rhizopus oryzae (. حداقل 22اند ) باعث شده

هاي  غلظت بازداري از رشد كارواكرول براي قارچ

گرم در  میلي 154نامبرده شده با مقدار متوسط 

توجهي  د، كارواكرول به طور قابللیتر نشان دا میلي

چنین  (. هم22كُشي بوده است ) داراي خاصیت قارچ

زمان دو تركیب كارواكرول و تیمول با سایر  اثر هم

دهنده اسانس مانند پاراسیمن در  تركیبات تشكیل

 افزایش خواص مختلف اسانس، از جمله اثر 

(. در مورد اسانس 21باشد ) مي ثرؤضد قارچي بسیار م

گذشته مشخص شد  هاي پژوهشگیاه نعناع فلفلي در 

كُشي و  اكسیداني، قارچ كه این اسانس از خواص آنتي

(. منتول تركیب اصلي 23كُشي برخوردار است ) حشره

دهد و در مورد اثر  ياسانس نعناع فلفلي را تشكیل م

ضد قارچي آن باید به این نكته اشاره نمود كه در 

مقایسه با تیمول و كارواكرول از قدرت ضد قارچي 

تري برخوردار است كه نتایج این پژوهش با آن  كم

 مطابقت داشت. 

نتایج حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت 

 نتایج حداقل غلظت بازدارندگيها:  کُشندگی اسانس

و كُشندگي نشان دو اسانس مورد آزمایش نشان داد، 

( براي اسانس MICحداقل غلظت بازداري از رشد )

لیتر بود در حالي كه  میكرولیتر بر  20آویشن شیرازي 

حداقل غلظت بازداري از رشد براي اسانس نعناع 

لیتر برآورد شد كه این نتایج،  میكرولیتر بر  100فلفلي 

تر اسانس آویشن شیرازي در  دهنده قدرت بیش نشان

مقایسه با اسانس گیاه نعناع فلفلي در كنترل قارچ 

ورتیسیلیوم بود. در مورد مقدار حداقل غلظت 

( نتایج بیانگر آن بود كه براي اسانس MFCكُشندگي )

لیتر بود  میكرولیتر بر  30برابر با  MFCآویشن مقدار 

 MFCدر حالي كه براي اسانس نعناع فلفلي مقدار 

 بیانگردست آمد كه  هلیتر ب میكرولیتر بر  150برابر با 

تر اسانس نعناع فلفلي در مقایسه با آویشن  ثیر كمأت

رابطه بین غلظت اسانس و درصد  ،2رابطه بود. 

طور كه در  بازدارندگي اسانس را مشخص نمود. همان

شود حداقل غلظت  مشاهده مي 2و شكل  2 رابطه

مده است )عرض از دست آ به 68/20بازدارندگي 

مبدأ(. در حقیقت نمودار رگرسیون بین غلظت اسانس 

 40  و درصد بازدارندگي بیانگر آن بود كه غلظت

لیتر در جلوگیري از رشد هیف قارچ  میكرولیتر بر 
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بسیار موثر بود به طوري كه در اقزایش غلظت 

لیتر تغییرات  میكرولیتر بر  100تا  40ها از  اسانس

ارندگي از رشد قارچ مشاهده مشهودي در بازد

 نگردید.

 

(2            )             𝑦 = 0.7102𝑥 + 20.681 

 

یک روش كارآمد  MFCو  MICهاي  آزمایش

كننده رشد  كُشي و محدود براي مقایسه فعالیت قارچ

قارچي چندین عامل ضد میكروبي در یک زمان است 

ر كه از آن به منظور غربالگري استفاده مي شود. به نظ

رسد تركیبات موجود در اسانس آویشن شیرازي  مي

تر  هاي كم در مقایسه با اسانس نعناع فلفلي در غلظت

دهند و مانع از فرآیند  اثر بهتري را ازخود نشان مي

توان  شوند كه مي تشكیل هیف در قارچ ورتیسیلیوم مي

دهنده و اثر  آن را به اثر سینرژیستي تركیبات تشكیل

 س آویشن در شرایط آزمایشگاه تدخیني بهتر اسان

روي هیف قارچ ورتیسیلیوم مرتبط دانست. اگر چه  بر

اختالل در دیواره سلولي هیف، تغییر در خصوصیات 

ها  ي و اضمحالل كنیدي از اثرات اسانسشناس ریخت

هاي بیماریزاي گیاهي و انساني ذكر شده است  بر قارچ

گروه  اخیر این فرضیه مطرح شد كههاي  پژوهش اما در

براي  Delocalizedهاي  هیدروكسیل و وجود الكترون

فعالیت ضد میكروبي تركیبات فنلي مانند كارواكرول 

توانند در  و تیمول مهم است كه این عوامل مي

ثر باشند ؤهاي حیاتي قارچ م جلوگیري از فعالیت

(22 .) 

با  نتایج این بخش نشان داد در مقایسه

 هاي عمومي مورد استفاده در كنترل قارچ  كُش قارچ

V. dahliae كاربندازیم(، استفاده از -)مانند ایپرودیون

تواند در  دو اسانس آویشن شیرازي و نعناع فلفلي مي

تر در جلوگیري از  برابر كم 15و  10هاي تا  غلظت

 ثر باشد.ؤرشد قارچ م

 

 
 .Verticillium dahliaeها و درصد بازدارندگی از رشد قارچ  نمودار رگرسیون بین غلظت اسانس -2شکل 

Fig. 2. Regression diagram between essential oils concentration and inhibition percentage  

of Verticillium dahliae. 

y = 0.7102x + 20.681 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120

In
h

ib
it

io
n

 (
%

) 

گی
ند

دار
از

ب
)%

(
 

Essential oil concentration  (%) 

)%(غلظت اسانس   



 1401، 2، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشریه پژوهش

 

194 

اثر ترکیبات مونوترپنی تیمول و کارواکرول بر رشد 

( اثر ضد 3واریانس )جدول  تجزیهنتایج قارچ: 

قارچي دو تركیب مونوترپني مورد آزمایش در مدت 

زمان دو هفته نشان داد، هر دو تركیب مونوترپني 

تیمول و كارواكرول در جلوگیري از رشد قارچ در 

الیي برخوردار مقایسه با شاهد از توانایي بسیار با

بودند. در مجموع اثر بازدارندگي تیمول بهتر از 

طور كه در  (. همان3كارواكرول ارزیابي شد )شكل 

 1500و  150هاي  شود غلظت مشاهده مي 4شكل 

لیتر هر دو مونوترپن تیمول و كارواكرول  میكرولیتر بر 

 درصد( را داشتند؛  100ترین اثر بازدارندگي ) بیش

ترین اثر  لیتر بیش میكرولیتر بر  15در غلظت  اما

ترین  درصد( و كم 7/81بازدارندگي مربوط به تیمول )

 درصد( بود.  79/7آن مربوط به كارواكرول )

 
های قارچ  د میسیلیومتیمول و کارواکرول بر جلوگیری از رش  های مختلف دو مونوترپن واریانس اثر غلظت تجزیه -3جدول 

Verticillium dahliae (05/0>P.) 
Table 3. Analysis of variance of the effect of different concentrations of thymol and carvacrol monoterpenes on 

inhibition of growth of Verticillium dahliae mycelium (P<0.05). 
 داري معني

Significance 
F 

 میانگین مربعات
Mean of Squares 

 درجه آزادي
Degree of Freedom 

 مجموع مربعات
Sum of Squares 

 منابع تغییرات
Source 

0.0001 929.043 4081.321 5 20406.6 
 ها بین گروه

Between groups 

  4.393 12 52.716 
 ها درون گروه

Within groups 

   17 20459.322 
 كل

Total 
 

 
لیتر( بر مهار قارچ  میکرولیتر بر  1500و  150، 15ها ) (( و غلظت آنCar( و کارواکرول )Timاثر نوع مونوترپن )تیمول ) -3شکل 

Verticillium dahliae دار می های دارای حروف مشابه فاقد اثر معنی )درصد(. ستون ( باشندP<0.5). 

Fig. 3. Effect of type of monoterpene (Thymol (Tim) and carvacrol (Car)) and their concentrations  

(15, 150 and 1500 μl/ml) on inhibition of Verticillium dahliae (percentage).  

Columns with similar letters have no significant effect (P<0.5). 



 همکاران... / مهدی اخالقی و  ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی

 

195 

 
 در مدت زمان  Verticillium dahliaeمیزان اثر دو ترکیب مونوترپنی تیمول و کارواکرول در جلوگیری از رشد قارچ  -4شکل 

 (، μL/mL 150: تیمول )b(، μL/mL 15: تیمول )aلیتر در مقایسه با شاهد،  میکرولیتر بر  1500و  150، 15روز در سه غلظت  14

c( تیمول :μL/mL 1500 ،)d :( کارواکرولμL/mL 15 ،)e( کارواکرول :μL/mL 150 ،)f( کارواکرول :μL/mL 1500 ،)g.شاهد : 
Fig. 4. The effect of thymol and carvacrol monoterpenes in preventing the growth of Verticillium dahliae for  

14 days of incubation at three concentrations of 15, 150 and 1500 μL/mL compared to the control, a: thymol 

(15 μL/mL), b: thymol (150 μL/mL), c: thymol (1500 μL/mL), d: carvacrol (15 μL/mL), e: carvacrol  

(150 μL/mL), f: carvacrol (1500 μL/mL), g: control. 
 

 

 
 تیمول و کارواکرول.شیمیایی تفاوت گروه هیدروکسیل در دو ترکیب  -5شکل 

Fig. 5. Differences of hydroxyl groups in two chemical compounds of thymol and carvacrol. 
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طوري كه نتایج نشان این بخش نشان داد،  همان

تركیبات مونوترپني تیمول و كارواكرول داراي اثرات 

ضد قارچي بسیار مناسبي در برابر قارچ ورتیسیلیوم 

بودند. كارواكرول با غشاي سلولي از طریق تغییر در 

+هاي  نفوذپذیري كانال
K/

+
H دهد و تغییر  واكنش مي

تالل عملكردهاي در شیب یوني منجر به توقف و اخ

 هاي پژوهش(. 24شود ) اساسي سلول و مرگ آن مي

اخیر در مورد تیمول و كارواكرول اثبات نموده است 

هاي كوچک  ب به عنوان مولكولكه این دو تركی

توانند از سدهاي بسیاري كه در  دوست مي چربي

خود  هاي جانوري قرار دارد عبور كرده و اثرات سلول

ثابت شده است كه چنین  ( هم25بر جاي بگذارند )

واكنش اجزاي اسانس با یكدیگر نقش مهمي در تعیین 

كه تیمول  نآكند، ضمن  اثر ضد میكروبي گیاه ایفا مي

  (26باشند ) مي افزایي همو كارواكرول داراي اثرات 

وجود دو تركیب فوق در گیاه آویشن  رو از این

تواند خواص ضد قارچي مطلوبي را فراهم  شیرازي مي

 .كند

 میزان و عملكرد (1389) همكاران و نیا اكبري

 اند داده گزارش داده و نشان را آویشن تركیبات اصلي

 و آویشن كارواكرول قارچي ضد تركیبات ترین مهم كه

 كارواكرول به نسبت (. تیمول27باشند ) مي تیمول

 ضد میكروبي خاصیت افزایش در تري مهم نقش داراي

تر تیمول  دلیل اثر بیش باشد. آویشن مي گیاه اسانس

نسبت به كارواكرول به ساختار شیمیایي این دو 

در واقع ساختار تیمول و  ،تركیب مربوط است

دیگر بوده و كارواكرول ایزومر  كارواكرول شبیه به یک

چه به قدرت ضد میكروبي تیمول  باشد و آن تیمول مي

در مقایسه با كارواكرول افزدوه است جایگاه گروه 

 . در(5)شكل  هیدروكسیل در ساختار دو تركیب است

( 2013) همكاران و Gonçalvesدیگر،  اي مطالعه

االتر ب مقدار با آویشن هاي گونه اسانس كه دادند نشان

(. 28داشتند ) تري بیش كُشي قارچ قدرت كارواكرول

تر از كارواكرول در  دلیل ماهیت خود بیش تیمول به

 ها اثر ضد میكروبي دارد  ها و عموم قارچ باكتري

تر  اثر ضد قارچي كارواكرول بیشاما در برخي موارد 

 ضمن كارواكرول(. 29تیمول گزارش شده است )از 

 موجب كاهش ، ATPaseآنزیم فعالیت مهار

  يباكتر ریزجانداران سلولي غشاء انتخابي نفوذپذیري

  (. آثار30شود ) مي خارجي مواد ورود به نسبت

 مرزه و مُورد گیاهاني مانند در كارواكرول قارچي ضد

 چنین (. هم31است ) رسیده اثبات به نیز خوزستاني

 در توجهي قابل اثر دلیل تیمول باال هآویشن ب اسانس

 زنجیره توسط β1 آفالتوكسین تولید بازدارندگي

داشته است  Aspergillus flavusتوكسیژنیک قارچ 

 تولیدعقیده دارند كه تنظیم  گران پژوهشبعضي  (.32)

 آفالتوكسین و تولید اسپور به یكدیگر پیوسته بوده 

هاي  علت عدم تولید آفالتوكسین در سویهو 

 به تغییرات Aspergillus parasiticusغیرتوكسیژنیک 

ها و یا عدم توانایي تولید كنیدي  مورفولوژي كنیدي

هاي  چنین در پژوهش (. هم34، 33اند ) نسبت داده

ها توسط  گذشته گزارش شده است كه مهار رشد قارچ

هاي تیمول و كارواكرول به دلیل دژنره شدن  مونوترپن

(. با توجه به اثرات 36، 35هاي قارچ بوده است ) هیف

كه همگي داراي  مصنوعيسوء تركیبات شیمیایي 

عوارض، براي سالمتي انسان و محیط زیست هستند، 

هاي طبیعي و تركیبات فنلي  استفاده از اسانس

ها در  ها )باتوجه به تولید مواد اولیه آن دهنده آن تشكیل

یبات نوین یا جایگزین تواند به عنوان ترك كشور( مي

در كنترل عوامل بیماریزاي قارچي مورد استفاده قرار 

(. در مورد مقادیر مصرف تركیباتي مانند 29بگیرند )

تیمول و كارواكرول سازمان بهداشت جهاني حد مجاز 

گرم بر كیلوگرم  میلي 50تركیبات فوق در مواد غذایي 

شرایط براي كنترل بیمارهاي پس از  اعالم نموده تا

(. 37، 24، 22برداشت مواد غذایي آسان شود )

ها و  چنین در حال حاضر قیمت تمام شده اسانس هم
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تر  ها از تركیبات شیمیایي گران تركیبات مونوترپني آن

هاي ناچیز این  باشد ولي به دلیل اثر در غلظت مي

ریزي مدون جهت تولید  تركیبات در صورت برنامه

توانند توجیه اقتصادي داشته باشند  تركیبات اولیه مي

(29 .) 

 

 گیری کلی نتیجه

 داشتن واسطه به دارویي گیاهان دوران باستان، از

 مختلف هاي بیماري درمان در متفاوت مؤثره تركیبات

 مؤثره تركیبات از اند. یكي قرار گرفته استفاده مورد

 هاي فراراند كه روغن ها یا اسانس گیاهان، این اصلي

باشند. در چند دهه  مي فراواني يزیستاثرات  داراي

اخیر با كاربرد بیش اندازه سموم شیمیایي و مشخص 

كننده و از سویي  شدن اثرات آن بر سالمت مصرف

زاي قارچي به سموم رایج،  مقاومت عوامل بیماري

استفاده از تركیبات جایگزین سموم شیمیایي توجهات 

هاي  زیادي را به خود جلب كرده است. پژوهش

 قارچي  ضد و میكروبي ضد  زیادي در مورد خواص

از (. 18است ) شده گیاهي انجام شده هاي اسانس

تواند به گشترش  رو حركت در این مسیر مي این

تركیبات نوین ضد قارچي منجر شود. نتایج این 

هاي گیاهي در  پژوهش نشان داده استفاده از اسانس

 V. dahliaeكنترل بیماري قارچي ناشي از قارچ 

تواند بسیار كارآمد باشد زیرا دو اسانس و دو  مي

هاي بسیار  غلظت تركیب مونوترپني مورد آزمایش در

اندک توانستند از رشد قارچ جلوگیري كنند. نتایج این 

پژوهش بیانگر آن بود كه اسانس آویشن شیرازي و 

 30تر از  هاي كم تركیب مونوترپني تیمول در غلظت

توانند اثرات ضد قارچي از خود  لیتر مي میكرولیتر بر 

داشته باشند كه در مقایسه با تركیبات ضد قارچي 

در د در بازار، از كارایي باالیي برخوردار هستند. موجو

ضمن باید به این نكته نیز اشاره نمود كه در مورد 

قارچ ورتیسیلیومِ بیماریزاي درختان میوه از جمله 

 پسته، تاكنون از طریق سازمان حفظ نباتات هیچ 

كُشي معرفي نشده است و در صورت  گونه قارچ

اثر تركیبات  سازوكارتر بر روي  بیش هاي پژوهش

پذیري  ها، توجیه دهنده آن اسانسي، اجزاء تشكیل

كارگیري آن در شرایط باغ، این تركیبات  هاقتصادي و ب

پذیر  هاي طبیعي و تجزیه كُش توانند به عنوان قارچ مي

 به كشاورزان معرفي شوند. 
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