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  چکیده
هاي سویا در شمال کشور ترین بیماريباشد. این بیماري یکی از مهمعامل بیماري پوسیدگی ذغالی سویا می  Macrophomina phaseolinaقارچ 

دهد. با توجه به اثر خانواده از جمله خانواده پروانه آسا را مورد حمله قرار می 75گونه گیاهی از  500است. این پاتوژن دامنه میزبانی وسیعی دارد و بیش از 
درصد آنها در  30و  20، 10هاي هاي آبی و الکلی آن استخراج و اثر غلظت)، در این بررسی عصارهSambucus ebulus( ي گیاه آقطیعصاره کشیقارچ

 30و  20، 10هـاي  در شرایط آزمایشگاه مطالعه گردید. در این تحقیق، اثر ضدقارچی عصاره آبی مشاهده نشد اما غلظت M. phaseolina کنترل قارچ
  M. phaseolinaبر رشد میسلیوم قـارچ  (نسبت به شاهد) درصد، اثرات بازدارندگی خوبی 100و  67،  25/39صد عصاره الکلی این گیاه به ترتیب با در

درصد نیز میزان تشکیل اسکلروت کاهش  10درصد عصاره الکلی، تشکیل اسکلروت مشاهده نشد و در غلظت  30و  20نشان دادند. همچنین در غلظت 
ترکیب شیمیایی،  27استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله،   GC/MSهاي شیمیایی موجود در عصاره الکلی از دستگاهافت. به منظور شناسایی ترکیبی

%)، 09/2هاي الکلی (ترپن%)، دي65/2%)، ترپنوئیدها (61/26%)، اسیدهاي چرب و مشتقات آن (3/54ها (شناسایی شدند که اجزاء اصلی شامل فتاالت
%) بودند. با توجه به اثرات ضدقارچی این ترکیبات، پتانیسل باالي ضد قـارچی  38/0ها (%) و سیکلوآلکان38/3ها (%)، فیتواسترول58/1مشتقات فنلی (

  شود.باشد. این تحقیق اولین بار است که در ایران انجام میعصاره الکلی قابل توجیه می
 

 GC/MS ،Macrophomina phaseolina  ،Sambucus ebulus،عصاره گیاهی :کلیدي هاي واژه
  

  3 2 1 مقدمه

هـاي مهـم در   هاي گیاهی یکی از چـالش کنترل آفات و بیماري
ها در گیاهان ي قارچوسیلههایی که بهکشاورزي بوده و میزان بیماري

هـا،  ها براي کنترل قارچشود بسیار زیاد است. محققین سالایجاد می
هاي سنتزي تأکید داشتند، اما با توجه به تـأثیر  کشقارچ بر استفاده از

سوء بهداشتی و زیست محیطی سـموم شـیمیایی، ایجـاد جهـش در     
زا و مقاومت به سموم مختلف، ادامـه رونـد اسـتفاده از    عوامل بیماري

باشد. برخـی از گیاهـان، توانـایی تولیـد     سموم شیمیایی، مطمئن نمی
لکالوئیـدها، ترپنوئیـدها، اسـتروئیدها و    آ اي مانندهاي ثانویهمتابولیت

دیگر ترکیبات آروماتیک را دارند که بر روي موجـودات دیگـر اثـرات    
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هـاي گیـاهی   گذارند. بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصارهنامطلوب می
هـا و  نویدي براي پیـدا کـردن ترکیبـات زیسـتی جدیـد علیـه قـارچ       

آزمایشگاهی فراوانی  هايهاي اخیر بررسیباشد. در سالها می باکتري
هاي ها و باکتريهاي گیاهان دارویی روي قارچدر زمینه تأثیر فرآورده

هـا و  زاي گیاهی انجام شده است و اثرات بسـیاري از اسـانس  بیماري
 .)26 و 6(ها به اثبات رسیده است عصاره

عامل سوختگی گیاهچـه،    Macrophomina phaseolinaقارچ
گونـه گیـاهی غیـر     500ذغالی بـیش از  پوسیدگی ریشه و پوسیدگی 
 سـورگوم،  آفتابگردان، ذرت، کنجد، پنبه، زراعی و زراعی شامل سویا،

توتون و غیره بوده و در ایـران، اولـین بـار از مـزارع خربـزه اطـراف       
قـارچ   ).25توسط شریف گزارش شده اسـت (  1348اصفهان در سال 

هاي ریز تینهعامل بیماري در خاك و روي بقایاي سویا به صورت سخ
تـرین  مانـد. ایـن بیمـاري از مهـم    (اسکلروت) سـیاهرنگ بـاقی مـی   

هـاي مازنـدران و گلسـتان)    هاي سویا در شمال کشور (استان بیماري
  کند. بوده که در بسیاري مواقع، خسارت اقتصادي در سویا ایجاد می

روي قارچ عامل بیمـاري   در بررسی اثر عصاره الکلی گیاه آقطی
ي مـورد  مشخص شد، عصـاره  )Pyricularia grisea( بالست برنج

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 622-628 .ص ،1395 زمستان، 4شماره ، 30جلد 
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اثـر   ).1نمایـد ( استفاده از رشد قارچ عامل بالست برنج جلوگیري می
 Staphylococcus aureusبـر   ضد باکتریایی عصـاره گیـاه آقطـی   

اثر ضد قارچی عصاره  ) به اثبات رسید.13قسمتی و همکاران ( توسط
  M. phaseolinaش رشد قارچآبی آویشن، نعناع و رازیانه نیز در کاه

  ).23(ثابت شد 
هـاي گیـاهی اکـالیپتوس، خرزهـره، سـیر،      قارچی عصارهاثر ضد

چریش و آکاسیا بر قارچ عامل پوسیدگی ذغالی سویا توسط محققـان  
  ).28 و 17، 12،16، 7مختلف به اثبات رسیده است (

ــان (  ــد و رحم ــه مشــاهدات جاوی ــد، 17باتوجــه ب ) مشــخص ش
 Azadirachta indicaفرمی و اتیـل اسـتاتی گیـاه    هاي کلرو عصاره

 .Mتوانـد در کنتـرل   کشــی اسـت کـه مــی  حـاوي ترکیبـات قـارچ   
phaseolina  .مورد استفاده قرار گیرد  

ــان     ــاره گیاه ــارچی عص ــرات ضــد ق ــر اث ــی ب ــی مبن در تحقیق
Azadirachta indica ،Ocimum sanctum L. ،Ocimum 

basailicum،Lantana camara ،Aloe vera  ــارچ ــر ق  .M ب
phaseolina قـارچی متفـاوتی   ها اثرات ضدمشخص شد، این عصاره

  ). 14( دارند
با توجه به این تحقیقات و با اسـتفاده از مـواد مـؤثره موجـود در     

هاي هاي مورد بررسی، امکان تهیه و تولید فرآوردهها و عصارهاسانس
در تحقیق  شود.گیاهی و کاهش استفاده از سموم شیمیایی فراهم می

هاي آبی و الکلی گیاه آقطی بـر کنتـرل   حاضر، اثر ضدقارچی عصاره
در شرایط آزمایشگاه مورد ارزیـابی قـرار     M. phaseolinaرشد قارچ

هـاي  قارچی عصـاره الکلـی، ترکیـب   گرفته و با توجه به پتانسیل ضد
  شیمیایی موجود در آن شناسایی شد.

  
 هامواد و روش

  تهیه قارچ عامل بیماري
از مرکـــز تحقیقـــات  Macrophomina phaseolinaقـــارچ 

هاي گیاهی، دریافت بخش آفات و بیماري -کشاورزي استان مازندران
هاي سویاي آلوده به بیماري پوسـیدگی ذغـالی   شد. این قارچ از ساقه

جداسازي شده بود. به منظور تجدید کشت قارچ، یک حلقه از حاشـیه  
کشت داده شد و پس از  PDAت پرگنه آن برداشته و روي محیط کش

  زایی مورد استفاده قرار گرفت.آزمایش بیماري
 
  آوري گیاهجمع

از اطـراف   1393مورد استفاده در این تحقیق، تیر ماه  گیاه آقطی
شالیزارهاي روستاي رمنت بابـل (اسـتان مازنـدران) در مرحلـه رشـد      

 ).29( آوري و براسـاس فلـور ایرانیکـا شناسـایی شـد     رویشـی، جمـع  
ها جدا و با آب مقطر سترون شستشو داده شد هاي گیاه از شاخه برگ

  صورت پودر درآمدند.ي آسیاب بهوسیلهو در شرایط سایه خشک و به

 
  استخراج عصاره آبی 

 یند استخراج عصاره آبی به روش خیسـاندن صـورت گرفـت   آفر
)19(.  

 
  استخراج عصاره الکلی 

ده از حالل اتانـل بـه روش   یند استخراج عصاره الکلی با استفاآفر
  ساعت انجام پذیرفت. 8سوکسله به مدت 

 
هاي آبـی و الکلـی در برابـر    بررسی اثر ضدقارچی عصاره

    M. phaseolinaرشد قارچ 
وسیله طور مجزا بهیک بهپس از استخراج عصاره آبی و الکلی، هر

دستگاه تقطیر در خأل دورانی تغلیظ شد. به منظور حذف کامل حالل، 
گـراد قـرار   درجه سانتی 50صاره به مدت یک ساعت در آون دماي ع

یـک جداگانـه در   گرم از عصاره آبی و الکلی حاصل، هر 5/2داده شد. 
طور کامل حل و محلول حاصل به لیتر آب مقطر سترون بهمیلی 5/17

عنوان محلول پایه در نظر گرفته شد و قبل از استفاده، در زیـر هـود   
 20، 10هاي غلظت .میکرون سترون شد 22/0پور لیوسیله فیلتر می به
(اتوکالو شـده) تهیـه    PDAدرصد محلول پایه با محیط کشت  30و 

درصد آب مقطر  30و  20، 10هاي گردید. جهت تیمار شاهد از غلظت
(اتوکالو شده) استفاده شد. پس از انعقاد  PDAسترون با محیط کشت 

 .Mروزه قارچ  5ر از پرگنه متمیلی 6هایی به قطر محیط کشت، قرص
phaseolina  داده شد هاي فوق قرارجدا و در مرکز هر یک از تشتک

تکرار انجـام   4صورت طرح کامال تصادفی در ). این آزمایشات به18(
 26 ± 1روز پس از نگهداري در دماي  4 گرفت. قطر رشد پرگنه قارچ

رشد قـارچ عامـل    گیري و درصد بازدارندگی ازگراد اندازهدرجه سانتی
   ). 22(بیماري نسبت به شاهد طبق رابطه زیر محاسبه گردید 

MGI   =    درصد بازدارنـدگی از رشـد
  قارچ عامل بیماري

DC میانگین قطر پرگنه قارچ عامل بیماري در تشتک شاهد =  
Dt  میانگین قطر پرگنه قارچ عامل بیماري در تشتک تیمار شده =

 با عصاره
ده از آزمایشـات، بـا اسـتفاده از آزمـون چنـد      هاي بدست آمداده

 SPSSنرم افزار وسیلهدرصد به 5و  1اي دانکن در سطح احتمال  دامنه
  مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.

  
    آنالیز و شناسایی اجزاي عصاره الکلی

دهنده عصـاره الکلـی بـا اسـتفاده از دسـتگاه      هاي تشکیلترکیب
GC/MS .شناسایی شدند  



  1395 زمستان، 4 شماره، 30 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     624

  GC/MSگاه دست
متصل به  Agilent 7890 Aدستگاه کروماتوگراف گازي الگوي 

 70، بـا انـرژي یونیزاسـیون    Agilent 5975 Cسـنج جرمـی   طیـف 
متر، قطر  30که ستون ناقطبی (به طول  DB-5الکترون ولت و ستون 

میکرون)  25/0متر و ضخامت الیه فاز ساکن برابر میلی 25/0داخلی 
تـا   40مربع، درجه حرارت بر اینچ  پوند 35 است، فشار گاز سر ستون

گراد در دقیقه و درجه سانتی 3گراد با سرعت افزایش درجه سانتی 250
گراد و دمـاي ترانسـفر   درجه سانتی 260درجه حرارت محفظه تزریق 

ها به کمک گراد تنظیم گردید. شناسایی طیفدرجه سانتی 270الین 
یک  هاي جرمی هرطالعه طیفبانک اطالعات جرمی، زمان بازداري، م

از اجزاي عصاره و بررسی الگوهاي شکسـت آنهـا، مقایسـه آنهـا بـا      
هاي استاندارد و یا استفاده از منابع معتبر صورت گرفت. درصـد   طیف

هـا  کمی هر ترکیب نیز با محاسبه سطوح زیر منحنی در کروماتوگرام
  محاسبه شد.

  
  نتایج 

 .Mابر رشد قارچ بر بررسی اثر ضدقارچی عصاره آبی در
phaseolina    

مشخص شـد،   هاي مختلف عصاره آبی گیاه آقطیبررسی غلظت
 .Mکـار رفتـه نتوانسـتند از رشـد قـارچ      کدام از سه غلظـت بـه  هیچ

phaseolina   جلوگیري نمایند. این آزمایش دوبار تکرار شد و هـر دو

یـاه  اینکه بیشتر مواد مـؤثره گ  توجه به بار یک نتیجه دریافت شد. با
رسد نتیجه حاصـل قابـل توجیـه    نظر میاند، بهآقطی محلول در الکل

  باشد. می
  

برابر رشـد قـارچ    بررسی اثر ضدقارچی عصاره الکلی در 
M. phaseolina   

گیاه آقطی، هـر سـه    هاي مختلف عصاره الکلیدر بررسی غلظت
جلـوگیري   M. phaseolinaکار رفته توانستند از رشد قارچ غلظت به

درصد در مقایسه بـا شـاهد بـا درصـد      30در بین آنها غلظت  یند.نما
درصد در مقایسه بـا   10درصد بیشترین اثر و غلظت  100بازدارندگی 

کمترین اثر را داشت. بین  25/39 ± 79/1شاهد با درصد بازدارندگی 
 .Mهاي مختلف عصاره الکلی از نظر جلوگیري از رشد قـارچ  غلظت

phaseolina درصد وجـود داشـت    5و  1داري در سطح تفاوت معنی
  ).1(جدول 
  

بررسی اثر ضدقارچی عصاره الکلی در تشـکیل اسـکلروت   
  M. phaseolinaقارچ 
درصـد عصـاره الکلـی، تشـکیل اسـکلروت       30و  20در غلظت  

درصد نیز، میزان تشکیل اسـکلروت، بـه    10مشاهده نشد. در غلظت 
  میزان چشمگیري کاهش یافت.

  
 M. phaseolinaرشد قارچ  هاي مختلف عصاره الکلی گیاه آقطی در برابرلظتاثر غ -1جدول 

Table 1- Effect of different concentrations of alcoholic extract of Sambucus ebulus on M. phaseolina  
Std میانگین درصد بازدارندگی 

Mean of inhibition percent  
Std میانگین قطر پرگنه )cm( 

Mean of colony diameter (cm) 
 غلظت عصاره در هر تشتک(%)

Concentration of extract in each plate (%) 
1.79 **39.25 0.13 **4.55 10 
0.91 **67.00 0.06 **2.45 20 

0 **100.00 0 **0 30 
  control)( شاهد 10 7.50** 0 0** 0
 control)( شاهد 20 7.50** 0 0** 0
 control)( شاهد 30 7.50** 0 0** 0

  %1دار در سطح ، ** معنی5دار در سطح % * معنی
*Significant in %5 level,** Significant in %1 level 

 
  نتایج آنالیز و شناسایی اجزاي عصاره الکلی 
گیاه آقطـی در   نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی عصاره الکلی برگ

ایی شـدند کـه   ترکیـب شناسـ   27آمـده اسـت. در مجمـوع     1شـکل  
 %)،3/54هگزیل) فتاالت (اتیل -2( ها عبارتند از منوترین ترکیب عمده

ایـزو والریـک    %)،78/7( %)، آلفا لینولنیک اسید24/8پالمیتیک اسید (
هاي شیمیایی موجـود  از ترکیب 65/74%). این ترکیبات، 33/4(اسید 

  ).2دهند (جدول در عصاره را تشکیل می

  
 بحث

بر قـارچ   هاي آبی و الکلی گیاه آقطیاثر عصارهن پژوهش، یدر ا
M. phaseolina    عامل بیماري پوسیدگی ذغالی سویا مورد بررسـی

خوبی قرار گرفت و مشخص شد عصاره الکلی برخالف عصاره آبی، به
  توانست رشد قارچ عامل بیماري را در شرایط آزمایشگاه کنترل نماید.
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 ره الکلی گیاه آقطیکروماتوگرام حاصل از عصا -1 شکل

Figure 1- Chromatogram of alcoholic extract of Sambucus ebulus  
 

 هاي شناسایی شده در عصاره الکلی گیاه آقطیترکیب -2جدول 
Table 2- Identified compounds in alcoholic extract of Sambucus ebulus  

 زمان بازداري
(Retention Time)  

 درصد فراوانی
(Abondance) 

 نام ترکیب
(Compound Name) 

 ردیف
(Row) 

5.503 1.23 Acetic acid 1 
5.601 0.19  1,3-dimethoxy- Propane 2 
6.415 2.49 1-Butanol 3 
11.867 0.61  1,1-diethoxy-2-Propanone 4 
11.890 4.33  Isovaleric acid 5 
24.272 0.9 4-vinylphenol 6 
30.735 0.5 N-(3-hydroxy-4-methylphenyl)-1-deoxy-1-amino-beta-D-mannopyranose 7 
34.760 0.38 D(-)-Quinic acid 8 
36.221 0.27 Pentanoic acid, propyl ester 9 
37.752 0.55 exo-Tricyclo[5.3.2.0(1,7)]dodecan-2-ol 10 
38.347 0.23 (-)-Loliolide 11 
39.421 2.65 Neophytadiene 12 
39.768 2.50 9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido(1,2-a)pyrimidin-2-one 13 
41.038 0.34 Lignocaine 14 
41.125 0.80 14-methyl-Pentadecanoic acid, methyl ester 15 
41.812 8.24 palmitic acid 16 
42.436 0.33 Hexadecanoic acid, ethyl ester 17 
44.394 0.36 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester 18 
44.526 0.9 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z) 19 
44.740 2.09 Phytol 20 
45.075 1.97 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z) 21 
45.214 7.78 α-Linolenic acid 22 
45.520 1.57 Octadecanoic acid 23 
45.722 0.33 9,12,15-Octadecatrienoic acid, ethyl ester, (Z,Z,Z) 24 
52.023 54.3 Mono(2-ethylhexyl) phthalate 25 
64.151 0.68 D,.alpha.-Tocopherol 26 
71.653 3.38 22,23 -dihydro Stigmasterol  27 
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) نیز در مشاهدات خود، وجود مـواد مـؤثره   3عابد و همکاران (آل

جملـه روش   گیاهان را متأثر از چندین فـاکتور از کش در عصاره قارچ
هاي اسـتخراج  استخراج، سن گیاه، زمان برداشت مواد گیاهی و حالل

قارچی عصاره آبی و الکلی کننده، اعالم داشتند. در بررسی فعالیت ضد
مشـخص   M. phaseolinaگیاهان چریش و زیتون تلخ علیه قـارچ  
قـارچی مـؤثرتري   عالیت ضدشد، عصاره الکلی نسبت به عصاره آبی ف

دارد. طبق نظر ایشان، تفاوت در میـزان بازدارنـدگی عصـاره آبـی و     
دلیل متفاوت بودن میزان حاللیت ماده (مواد) مؤثره گیاه در الکلی، به

) نیــز 20). مازنــدرانی و همکــاران (14حــالل آبــی و الکلــی اســت (
ي، فنلـی و  هاي فالونوییـد ترین مواد مؤثره گیاه آقطی را ترکیب مهم

اند. به نظر آنتوسیانی دانستند که بیشتر این ترکیبات، محلول در الکل
هاي حاصل از این تحقیق مبنی بر پتانسیل رسد، این نتایج با یافتهمی

  خوانی دارد.قارچی عصاره الکلی نسبت به عصاره آبی همباالي ضد
توانـد مربـوط بـه    نیـز مـی   اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاه آقطی

توجـه بـه مطالعـات     رکیبات گلیکوزیدي و محلول در آب باشـد. بـا  ت
ترین ترکیبات )، چون این ترکیبات جزو مهم20( مازندرانی و همکاران
باشد، عدم مشاهده اثـر ضـدقارچی عصـاره آبـی     ثانوي این گیاه نمی

  نسبت به عصاره الکلی قابل توجیه است.
طبق آنالیز انجام شده روي عصاره الکلی بـرگ گیـاه آقطـی بـا     

 -2( ترکیب جداسازي شد کـه منـو   GC-MS ،27 استفاده از دستگاه
%) بیشترین ماده جداسـازي شـده از ایـن    3/54هگزیل) فتاالت (اتیل

طـور طبیعـی از ترکیبـات مـؤثره     ها به). فتاالت2 (جدول عصاره بود
توموري و ضددیابتی دارند. ی، ضدگیاهان هستند که خواص ضدقارچ

ایزوبوتیــل فتــاالت، هــایی داراي خــواص ضــدقارچی، دياز فتــاالت
اتیـل هگزیـل)    -2( بوتیل فتاالت، هپتیل متیـل فتـاالت و منـو    دي

). با توجه بـه اینکـه بیشـترین فراوانـی     2( توان نام بردفتاالت را می
رود اثر باالي میهگزیل) فتاالت بود، احتمال اتیل -2( مربوط به منو

تواند مربوط بـه ایـن ترکیـب    ضدقارچی عصاره الکلی استخراجی می
  ).2 (جدول باشد

هـاي ضـدباکتریایی و   اسیدهاي چـرب و مشـتقات آنهـا فعالیـت    
هاسـت.  آنها بر روي غشاي سلولی قارچ ضدقارچی دارند که نقطه اثر

 نتیجـه، خـروج ترکیبـات    این مواد موجب آبگونی غشاي سلولی و در
). در تحقیق 8شوند (درون سلولی و در نهایت موجب مرگ سلول می

%)، ایـزو  78/7%)، آلفا لینولنیـک اسـید (  24/8حاضر پالمیتیک اسید (
پنتا دکانوئیک اسید، متیـل اسـتر    -متیل -14%)، 33/4والریک اسید (

ــا  -9،12%)، 33/0( /.%)، هگــزا دکانوئیــک اســید، اتیــل اســتر8( اکت
اکتا دکانوئیک اسید،  -9،12،15%)، 36/0( یل استردکانوئیک اسید، مت

ــا دکانوئیــک اســید ( -9،12%)، 9/0( متیــل اســتر ــا 97/1اکت %)، اکت
اکتا دکانوئیک اسید، اتیل استر  -9،12،15%) و 57/1دکانوئیک اسید (

هـاي عصـاره را   % از ترکیـب 61/26%) که در مجمـوع حـدود   33/0(

باشـند  مشـتقات آن مـی   دهند مربوط به اسیدهاي چرب وتشکیل می
  ).2 (جدول

هاي ضدقارچی موجـود در ایـن عصـاره، از گـروه     از دیگر ترکیب
هاي الکلی، فیتول %)؛ از گروه دي ترپن65/2ان (ترپنوئیدها، نئوفیتادي

%) و آلفا توکـوفرول  9/0وینیل فنل ( -4%)؛ از مشتقات فنلی، 09/2(
%) و از گـروه  38/3( ها، استیگماسترول%)؛ از گروه فیتواسترول68/0(

). 2 توان نام برد (جدول%) را می38/0ها، کوئینیک اسید (سیکلوآلکان
) به اثبات 27ان توسط سینگ و همکاران (اثر ضد باکتریایی نئوفیتادي

  رسید. 
هـاي ضـدقارچی و   ) اعالم نمودند فعالیـت 24رامان و همکاران (

ي مختلف مربوط هاي گیاهی در برابر بیمارگرهاضدباکتریایی ترکیب
ها، فالونوئیدها، مشتقات الکلی و ترکیبات منحصـر بـه   به وجود فنل

، 2هگزیل) فتاالت، آلفا توکوفرول، فیتـول،  اتیل -2فردي مانند منو (
ان فنل، استیگماسترول و نئوفیتادي -فنیل اتیل) -1( -تریس - 6، 4

  باشد. می
کشور  Imnicu موجود در روستاي عصاره الکلی برگ گیاه آقطی

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      GC-MS رومانی، با استفاده از دستگاه
گرفت و ترکیباتی مانند اسیدهاي چرب، کوئینیـک اسـید و ترکیبـات    
فنلی شناسایی شدند. طبق این بررسی، ترکیبـات فنلـی از ترکیبـات    

هاي باشد که داراي خواص درمانی بوده و در برگاصلی این گیاه می
شـوند  شود. این ترکیبات، زمانی آزاد میفراوانی یافت می این گیاه به

عنوان حالل اسـتخراج کننـده اسـتفاده شـود. در ایـن      که از اتانول به
ان، فیتول، اتیل هگزیل) فتاالت، نئوفیتادي -2تحقیق ترکیبات منو (

بـه   ).10آلفا توکوفرول و استیگماسترول در عصاره برگ دیده نشـد ( 
هاي مختلف (از نظر منشأ بذري و یجه اثر رویشگاهرسد، این نتنظر می

آب و هوایی) بر میزان و نوع متابولیت ثانویه گیاهان را ثابت کند که 
 ) مطابقت دارد. 20و  5این یافته با نتایج دیگر محققین (

عصـاره سـاقه گیـاه     GC-MSدر تجزیه و تحلیل کرومـاتوگرام  
تـرین  عنـوان مهـم  لی بهآقطی، اسیدهاي کربنیل، اترها و ترکیبات فن

  ).9( ترکیبات شناسایی شدند
ها، فنلمشخص شد، پلی در جستجوي تولیدات دارویی گیاه آقطی

  ).11ها و اسیدهاي چرب نیز اهمیت دارویی دارند (استرول
هاي گیـاه آقطـی   )، برگ21بر اساس تحقیق مریک و همکاران (

  ی باالیی دارند.اکسیدانی داشته و محتوي فنلترین فعالیت آنتیقوي
 .Mتاکنون اثر ضدقارچی عصـاره الکلـی گیـاه آقطـی بـر قـارچ      

phaseolina    مطالعه نشد، اما اثر بازدارندگی عصاره الکلی این گیـاه
توسط  )Pyricularia grisea( روي قارچ عامل بیماري بالست برنج

قـارچی عصـاره الکلـی    اثـر ضـد   ).1احمدي و همکاران اثبات گردید (
الیپتوس، خرزهره، سیر، چـریش و آکاسـیا و چنـد گونـه از     گیاهان اک

Chenopodium برابـر قـارچ  درM. phaseolina     توسـط محققـین
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  ).28 و 17، 16، 12، 7مختلف به اثبات رسید (
  M. phaseolinaبر قـارچ  اثر بازدارندگی عصاره آبی گیاه آقطی

اه دارویی قارچی عصاره آبی سه گینیز تاکنون مطالعه نشد، اما اثر ضد
آویشن، نعناع و رازیانه و همچنین چریش و زیتون تلخ، بر رشد قارچ 

M. phaseolina      (عامل بیماري پوسیدگی ذغـالی سـویا) بـه اثبـات
). اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاهان چریش، زیتون تلخ 23 و 4رسید (

(عامـل   Fusarium oxysporum f.sp.Lycopersiciو سیر بر قارچ 
  ).15فرنگی) ثابت شد (پژمردگی گوجه

صورت اسـکلروت در خـاك   به M. phaseolinaکه قارچ  آنجا از
ـ      بسیار پایدار است و با ی گیـاه آقطـی،   توجـه بـه اینکـه عصـاره الکل
برابر تشکیل اسکلروت نشان داد، بنابراین پس از بازدارندگی خوبی در 

ـ  آزمایشات مزرعه ه اي جهت کنترل این قارچ خاکزاد قابل پیشـنهاد ب
  کشاورز است.

استفاده از عصاره، در صورتی که اثرات ضدقارچی مـؤثر و قابـل   
تواند جایگزین مقایسه با ترکیبات شیمیایی مصنوعی داشته باشد، می

شود، اثرات هاي سنتزي باشد. لذا پیشنهاد میکشمناسبی جهت قارچ

ها با ترکیبات شـیمیایی مصـنوعی   بازدارندگی ماده مؤثره این عصاره
رد مقایسه قرار گیرد و ضمن بررسی کاربرد آنها در خاك و شرایط مو

هاي مناسب انجام طبیعی، مطالعات بیشتري جهت تهیه فرموالسیون
شود تا ترکیبات مؤثر ضمن پایداري در شرایط خاك، بر قـارچ عامـل   

  بیماري قابلیت تأثیر باالیی داشته باشند.
  

  سپاسگزاري
ـ  از جناب آقاي دکتر رعیت ه جهـت در اختیـار گذاشـتن    پنـاه ب

زا و از دانشگاه پیام نور مرکز بابل به خاطر فـراهم  جدایه قارچ بیماري
نمودن امکانات و فضاي آزمایشگاهی مناسب جهت انجام این تحقیق، 

گردد. این مقاله حاصـل طـرح پژوهشـی در قالـب طـرح      قدردانی می
بر رشد قارچ  هاي گیاه آقطیتأثیر بازدارندگی عصاره "گرانت با عنوان

Macrophomina phaseolina هــاو اســتخراج مــواد مــؤثره آن " 
باشد که با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه پیـام نـور اسـتان     می

 مازندران انجام شده است. 
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