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  چکیده

هاي قبل و پس از برداشت مورد استفاده این ترکیبات براي محافظت از گیاهان در برابر بیماري. گیاهی رونق یافته است ۀده از ترکیبات ثانویهاي اخیر استفا در سال
 Foeniculum ، رازیانـه sp. Thymus آویشـن گیاهـان دارویـی شـامل     ۀگون 27اتانولی و آبی حاصل از  ةاثر بازدارندگی دو عصاردر این مطالعه . گیرند میقرار 

vulgare انیسون ،Pimpinella anisum ،کوهی تره Allium ampeloprasum ، سیاوش پر Adiantum capillus – veneris  ،  بنفشـه معطـر 
Viola odorata شقایق ،Papaver sp.  خر، گـل سـRosa hybrida   پنیـرك ،Malva sylvestris ترخـون ،Artemisia dracunculus  ،  بابونـه

Matricaria recutita ــوید ــان Anethum graveolens ش ــوط Ocimum basilicum، ریح ــی.Quercus sp، بل   officinalis ، گــل ختم
Althaea گلپر ،Heracleum persicum دارچین ،Cinnamonum sp.،  میخکCaryophillium aromaticus  پونـه ،Mentha puleguim ،

 Urtica، گزنه Borago officinalis، گل گاو زبان .Valerianae sp، سنبل الطیب sp. Lavandula دوسو، اسطوخMentha piperita فلفلی نعناع
dioicaجعفــري ،Petroselinum sp.  ــی ــریم گل ــلیومی  Trigonella foenum-graecum، شــنبلیله Salvia officinalis، م روي رشــد میس

Alternaria solani گیاهی آزمایش شـده،   ۀگون 27بر طبق نتایج حاصل از بین . ذي بررسی شدگرم بر هر دیسک کاغ میلی 5روش دیسک کاغذي در مقدار  به
آبی سه گیاه شقایق، تـره کـوهی و    ةدر بین گیاهان مورد بررسی عصار .روي رشد میسلیومی قارچ مورد مطالعه اثر بازدارندگی نشان دادند) درصد 52(گونه 14حداقل 

بیشترین اثر  داراي A. solaniمتر روي رشد میسلیومی قارچ میلی 67/9 ±17/0و  10 ± 39/0، 10/ 22 ± 22/0ریحان به ترتیب با تشکیل هاله بازدارندگی به شعاع
بنابراین گیاهـان دارویـی منـابع بـا ارزش      .بیشترین اثر بازدارندگی را نشان داد 33/8±51/0اتانولی رازیانه با شعاع هاله بازدارندگی به میزان  ةعصار. بازدارندگی بودند

  .ها بهره گرفت زاي گیاهی نیز از آنتوان با مطالعات جامع و انجام آزمایشات تکمیلی در جهت کنترل عوامل بیماريیبات فعال زیستی هستند که میترک
  

  دیسک کاغذي، عصاره ،حالل :کلیدي هاي هواژ
  

    1 مقدمه
آفـات و  (زاي زنـده  گیاهان در طول حیات خود با عوامـل تـنش  

) شـرایط محیطـی و فیزیولوژیـک   ( و غیر زنـده  )بیماري هاي گیاهی
در راسـتاي  ). 2(کنـد  هـا را تهدیـد مـی   روبرو هستند که سالمت آن

زا اقدامات مختلفـی  حفاظت از گیاهان در برابر آفات و عوامل بیماري
. گیرد که استفاده از سموم شیمیایی یکی از این موارد استصورت می

سموم  ۀي بی رویشی از استفادهامروزه به دلیل بروز برخی مشکالت نا
هاي کشـاورزي، گـرایش زیـادي بـه اسـتفاده از       شیمیایی در سامانه

هـاي گیـاهی و   پتانسیل مواد بیولوژیکی در کنتـرل آفـات و بیمـاري   
رو تحقیق و پژوهش در  از این. )9 و 1(هاي هرز ایجاد شده است  علف

مـؤثر  امـل  مورد ترکیبات طبیعی که ممکن است منجر به کشـف عو 
                                                        

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشکده داروسازي ،گروه فارماسیوتیکس -1
  کرمانشاه دانشگاهی جهاد پژوهشی مربی -2

  ) Email: Chem_khanahmadi@yahoo.com: نویسنده مسئول -(*
  کرمانشاه رازي دانشگاه کشاورزي، دانشکده پزشکی، گیاه گروه استادیار -3

هاي گیاهی شود و بتواند جایگزین مناسبی  جدید براي کنترل بیماري
در ایـن  . براي سموم شیمیایی باشد، از اهمیت بسیاري برخوردار است

ترین منابع ترکیبـات فعـال   بین گیاهان همواره به عنوان یکی از مهم
هـاي  متابولیت(ترکیبات فعال  .)24 و 20(اند  زیستی مورد توجه بوده

هـا  بـی آن موجود در گیاهـان، مسـئول خاصـیت ضـد میکرو    ) یهثانو
چنین در دفاع از گیاهان در برابـر آفـات و    این ترکیبات هم. باشند می

  .زاي گیاهی مؤثرندعوامل بیماري
گیاهان بالغ بر صد هزار متابولیت ثانویه با وزن مولکـولی پـایین   

شرایط محیطی و ها به  مقدار و نوع این متابولیت). 19(کنند تولید می
چنین گیاهان در  هم). 17و  6، 5(جغرافیاي محل رویش بستگی دارد 

 متفـاوتی از  انـواع  حتـی  و مقـادیر  رشـدي حـاوي   مختلـف  مراحـل 
آوري ایـن   بنـابراین جمـع  . میباشـند  ها قارچ رشد بر موثر متابولیتهاي

گیاهان در مراحل رشدي مختلف بر مقدار و نوع متابولیت هاي ثانویه 
رو بـه دلیـل نقـش محـافظتی ایـن       از ایـن . تاثیر بسـزایی دارد  ها آن

تواند نقش مـؤثري در کنتـرل   ها میترکیبات، شناسایی و بررسی آن
  . هاي گیاهی داشته باشد آفات و بیماري
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گیاهی رونـق یافتـه    ۀهاي اخیر استفاده از ترکیبات ثانویدر سال
هـاي  ر بیمـاري است و این ترکیبات براي محافظت از گیاهان در براب

این ترکیبـات  ) 16(گیرند  قبل و پس از برداشت مورد استفاده قرار می
زا طی یکسري مسیرهاي سیگنالی عوامل بیماري ۀقبل یا بعد از حمل
شوند و در دفاع گیاه مقابل بیمارگرهاي گیاهی نقش در گیاه تولید می

و  گیـري هاي گیاهی بـه روش عصـاره  استخراج متابولیت. )18(دارند 
ها، راهی براي پیدا کـردن ترکیبـات   بررسی فعالیت ضد میکروبی آن
  . باشدزاي گیاهی میزیستی جدید علیه عوامل بیماري

 ۀگون 27استخراج شده از  ةدر این مطالعه اثرات ضد قارچی عصار
روي رشد قارچ عامل لکه گیاهی با استفاده از دو حالل اتانول و آب بر 

  .بررسی شد A. solaniفرنگی  موجی گوجه
  

   ها مواد و روش
  هاي گیاهیآوري نمونه جمع

 آویشـن گیاهی  ۀگون 27هاي گیاهی،  به منظور جمع آوري نمونه
sp. Thymus ، ــه ــون Foeniculum vulgareرازیانـــ ، انیســـ

Pimpinella anisum،  کـوهی  تـره  Allium ampeloprasum، 
 Viola معطـر  بنفشـه  ، Adiantum capillus – venerisسیاوشپر

odorata شقایق ،Papaver sp.خ ر، گل سRosa hybrida ،  پنیرك
Malva sylvestrisترخــون ،Artemisia dracunculus ، ــه  بابون

Matricaria recutita ــوید ــانAnethum graveolens ش  ، ریح
Ocimum basilicum، بلوط Quercus sp.گل ختمی ، officinalis 

Althaea گلپر ،Heracleum persicum ، دارچینCinnamomum 
sp.،  میخــکCaryophillium aromaticus پونــه ،Mentha 

puleguim فلفلـی  ، نعنـاع Mentha piperita دوسو، اسـطوخ  sp. 
Lavandula ــب ــنبل الطی ــان  .Valerianae sp، س ــاو زب ــل گ ، گ

Borago officinalis ــه ــريUrtica dioica، گزنـ   .sp، جعفـ
Petroselinum  ــی ــریم گلـ ــنبلیله Salvia officinalis، مـ ، شـ

Trigonella foenum-graecum آوري  ها جمعطبیعی آن از رویشگاه
ها جدا شده و به هاي مختلف آنپس از شستشوي گیاهان، اندام. شدند

تفکیک در محیط مناسب به دور از نور مستقیم خورشـید و در دمـاي   
هاي خشک گیاهان با آسیاب سپس بافت. معمولی اتاق قرار داده شدند

  .د و نسوج خرد شده از الک یک مش عبور داده شدندخر
  

  قارچی جدایه
 Alternariaقـارچی عامـل لکـه مـوجی گوجـه فرنگـی       جدایه

solaniزایـی آن بـر روي   ، جدا شده از گوجه فرنگی، که قبالً بیماري
شناسی گیاهی گوجه فرنگی به اثبات رسیده بود، از آزمایشگاه بیماري

  . رازي تهیه گردیددانشکده کشاورزي دانشگاه 
  

  گیريعصاره
در این مطالعه به منظور یـافتن حـالل مناسـب بـراي اسـتخراج      
ترکیبات مؤثر گیاهی از دو حالل شـامل اتـانول و آب مقطـر جهـت     

گیري اتانولی ابتـدا  به این منظور، در عصاره. گیري استفاده شدعصاره
الل اتـانول  لیتر از حـ میلی 100مقدار پنج گرم از پودر خشک گیاه در 

دور  350ساعت برروي شیکر با سرعت 24درصد ریخته و به مدت  96
پس از طی زمان مذکور مواد از کاغـذ صـافی   . در دقیقه قرار داده شد

از حجـم   75:25سپس به نسـبت  . واتمن شماره یک عبور داده شدند
هگزان اضافه گردیـد و  -دست آمده، آب مقطر استریل و ان همحلول ب

 350دداً به مدت دو ساعت بر روي شیکر بـا سـرعت   این مخلوط مج
بعد از گذشت زمان مذکور و تشکیل دو فاز، . دور در دقیقه قرارداده شد

فاز زیرین با استفاده از قیـف جـدا کننـده جداسـازي گردیـد و بـراي       
قـرار داده شـد    1استحصال عصاره و تبخیر حالل در دستگاه روتـاري 

  ).18 و 12(
 100بی پنج گرم از پودر خشک گیـاه در  گیري آدر روش عصاره

لیتر آب مقطر سترون ریخته و بر روي حرارت دستگاه هات پلیت میلی
 پس از عبور دادن مواد از کاغذ صافی واتمـن . مگنت دار قرار داده شد

درجه  50صل به آون با دماي ، جهت حذف آب، محلول حاشماره یک
  .گراد منتقل گردید سانتی
  

  چی عصاره به روش دیسک کاغذيبررسی اثر ضد قار
متـر از  هاي کاغذي به قطر شش میلـی در این روش ابتدا دیسک

خشـک،   ةسپس از عصـار . کاغذ صافی واتمن شماره یک تهیه گردید
به این . تهیه گردیدلیتر گرم بر میلی میلی 100اي به غلظت محلول پایه
رتیب در آبی، متانولی و اتانولی به ت ةگرم عصارمیلی 100صورت که 

 درصد 45و اتانول درصد 45لیتر از آب مقطر سترون، متانول یک میلی
میکرولیتر از هر عصاره طی پنج مرحله و در  50سپس مقدار . حل شد

هاي کاغذي سترون بارگذاري میکرولیتر بر روي دیسک 10هر مرحله 
میکرولیتر از حالل مورد  50هاي کاغذي شاهد، در مورد دیسک. شدند

  .ه به روش ذکر شده بر روي دیسک کاغذي بارگذاري گردیداستفاد
PDAهـاي قـارچی بـر روي محـیط کشـت      پس از رشد جدایه

2 
 ةروئیدۀ مشخص از حاشی ۀهاي کاغذي حاوي عصاره به فاصلدیسک

ها به منظور رشد قارچ به سپس تشتک. هاي مذکور قرار داده شدقارچ
پس از قرار . نتقل گردیدندمگراد درجه سانتی 25±1  ژرمیناتور با دماي

قـارچ، در فواصـل    ةروئید ۀهاي بارگذاري شده در حاشیدادن دیسک
قارچ مورد بازدید قرار گرفت و به محض  ۀرشد پرگن ةزمانی معین نحو

رو، سمت چپ و  هبازدارندگی از روب ۀظهور اثرات بازدارندگی شعاع هال

                                                        
1- Rotary evaporator 
2- Potato Dextrose Agar 
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کـش  ز خطسمت راست محل قرار گرفتن دیسک کاغذي با استفاده ا
  .این آزمایش در چهار تکرار انجام گردید .)21 و 10(گیري شد اندازه

و  MSTAT-Cدست آمده با نرم افـزار   ههاي ب ۀ آماري دادهتجزی
  .ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شدمقایسه میانگین

  
  نتایج و بحث
 ةهاي حاصل از شـعاع هالـه بازدارنـدگی دو عصـار    میانگین داده

ـ  28ی و آبی حاصل از اتانول  .Aگیـاهی روي رشـد میسـیلیومی    ۀگون
solani  اسـامی گیاهـان فاقـد اثـر ضـد      . ذکر شده است 1در جدول

  .قارچی در این جدول قید نشده است
گیاهی آزمایش شده، حداقل  ۀگون 27مطابق نتایج حاصل، از بین 

روي رشد میسـلیومی قـارچ مـورد مطالعـه اثـر      ) درصد 52(گونه  14
هـاي  بین اثر بازدارندگی عصاره بر این اساس. ندگی نشان دادندبازدار

دار گیاهان دارویی مورد مطالعه روي رشد قارچ، اختالف بسیار معنـی 
سـه گیـاه   گیاهان آزمـایش شـده    هاي آبیعصارهاز بین  .وجود دارد

شقایق، تره کوهی و ریحان به ترتیب با تشکیل هاله بازدارندگی بـه  
ــعاع  ــر میلـــی 67/9 ±17/0و  10 ± 39/0، 22/10 ± 22/0شـ ، متـ

چنین  هم. نشان دادند A. solani بیشترین اثر بازدارندگی را علیه قارچ
ي استخراج شده با حـالل اتـانول، گیـاه رازیانـه بـا      هادر بین عصاره

بیشترین اثـر  متر میلی 33/8±51/0بازدارندگی به شعاع  ۀتشکیل هال
  . بازدارندگی را نشان داد

، از بین عصاره هاي آبی حاصل از گیاهان به نتایج حاصلبا توجه 
بـر روي   اتانولی، چهار مـورد  ةعصاره و از بین عصار 13مورد مطالعه 

بـه نظـر   بنا براین . رشد قارچ مورد نظر داراي اثر قارچ ایستایی بودند
تـري جهـت اسـتخراج ترکیبـات مـوثره از       آب حالل مناسب رسد می

   .گیاهان مورد مطالعه است
 هـاي  گونـه  شناسایی ترکیبات ثانویه گیاهی با توجه بـه کثـرت  

شود،  می تولید گیاهان از بسیاري در که متعددي هايمتابولیت و گیاهی
هاي انجام شده نـاظر بـه   اغلب پژوهش اما )22(است بسیار ارزشمند 

استفاده از ترکیبات طبیعی با این حال، . هاي انسانی بوده استبیماري
-توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته و بـه بیمـاري   گیاهان مورد

 ةهرچند تحقیقات در حـوز . شناسان گیاهی نیز تسري پیدا کرده است
اند در  اندك بوده اما پژوهشگران توانستههاي گیاهی مدیریت بیماري

 و 15(هایی نائل گردند این زمینه و در مدت زمان محدود به موفقیت
20.(   

اسـتخراج شـده بـا دو     ةرات ضد قارچی عصارحاضر اث ۀدر مطالع
گیاهی بر روي رشد قارچ عامل  ۀگون 28حالل اتانول و آب حاصل از 

  .بررسی شد A. solaniلکه موجی گوجه فرنگی 
آبی گیاهان ریحان روي رشد قارچ  ةطور که گفته شد، عصار همان

ریحان گیاهی است با نـام  . مذکور داراي بیشترین اثر بازداندگی است

. که بـه خـانواده نعناعیـان تعلـق دارد     Ocimum basilicumعلمی 
خواص ضد قارچی اسانس و عصـاره اتـانولی ایـن گیـاه بـر روي دو      

ــترین از   و  Alternaria sp.،Botryosphaeria rhodina اس
Rhizoctonia sp.  چنین ژنـگ و   هم). 11(نیز به اثبات رسیده است

در اسـانس ریحـان شـامل     اعالم نمودنـد ترکیبـات موجـود   ) 26(وو 
، 4کـادینول -، آلفـا 3، سیکلوهگزن2، سینامیک اسید متیل استر1لینالول

 -1دي ایزوپروپیـل   -4و2، 5دي کربوکسیلیک اسـید  پیریدین -5و3
رسد به نظر می. باشدمی 7کوبنن -، بتا6وینیل سیکلوهگزان -1متیل 

در این گیاه مربوط به ترکیبات گفته شـده   ةخواص ضد قارچی عصار
 Fulviaاسانس این گیاه نیز داراي اثر ضـد قـارچی علیـه    . آن است

fulva ،Glomerella cingulata ،Alternaria alternate  و
Fusarium solani  26(است(.   

آبی شـقایق و تـره   ة گفته شد عصار که قبالً در این مطالعه چنان
 .کوهی روي رشد قارچ مذکور داراي اثر بازدارندگی بیشـتري هسـتند  

هـاي گیـاهی   شقایق و تـره کـوهی بـه ترتیـب متعلـق بـه خـانواده       
Papaveraceae  وAmaryllidaceae ــتند ــقایق داراي . هســـ شـــ

هاي آلکالوئیدي است که منشأ خصوصیات ضـد میکروبـی آن    شیرابه
هـاي  کلروفرمی و دي اتیـل اتـري حاصـل از گونـه     ةعصار. باشدمی

ــف  ــایی    .Papaver spمختلـ ــد باکتریـ ــر ضـ ــه داراي اثـ علیـ
Staphylococcus aoreus  25 و 23، 22، 7، 3(است .(   

اثـر بازدارنـدگی   ) 25(همچنین در تحقیقات تاناکوو و همکـاران  
اسانس حاصل از تره کوهی بر روي رشد چند گونه مخمر و قارچ هاي 

  . تولید کننده کپک در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده است
 ترین و پرمهم از (Foeniculum vulgare)رازیانه  ساله چند گیاه
بـه   عمـدتاً  کـه  باشد می چتریان خانواده دارویی گیاهان ترین مصرف
دارویـی،   مختلـف  صـنایع  در آن از حاصـل  اسـانس  از استفاده منظور
رازیانه به عنوان . گیرد می قرار کشت مورد بهداشتی و آرایشی غذایی،

تـوان بـه    ي مـواد فعـال بیولـوژیکی اسـت کـه مـی      گیاه دارویی دارا
در ). 14(هاي فرار و ترکیب آنتـول موجـود در آن اشـاره کـرد      روغن
چنین مطالعات سایر محققین اثرات ضد میکروبـی   حاضر و هم ۀمطالع

  . این گیاه به اثبات رسیده است
  
  
  
  

                                                        
1-Linalon 
2- Cinnamic acid   methyl ester  
3- cyclohexene  
4- α- cadinol 
5-3,5-pyridine-dicarboxylic acid 
6- 2,4-diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane  
7- β-cubebene 
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   )میلی گرم بر هر دیسک کاغذي 5( مورد بررسیآبی و اتانولی گیاهان ة عصار) متر میلی(شعاع هاله بازدارندگی - 1جدول 

Table 1- The radius inhibition zone of ethanolic and aqueous some plant extracts (5 mg/paper disc) 

  گیاه
Plants 

 )میلی متر(شعاع هاله بازدارندگی
Radius inhibition zone(mm) 

  عصاره اتانولی
ethanolic extract 

 عصاره  آبی
aqueous extract 

  شقایق
(Papaver sp.) 4 ± 0.33b 10.22 ± 0.22a 

 تره کوهی
(Allium ampeloprasum)  WI 10 ± 0.39a 

 ریحان
(Ocimum basilicum)  5.33 ± 0.83b 9.67 ± 0.17 a 

 پنیرك
(Malva sylvestris)  5 ± 0.33b 9.44± 0.11ab 

 ختمی
(Althaea officinalis )  NI 9.22±0.4 b 

 همرز
(Satureja hortensis)  NI 9.22 ± 0.44ab 

 ترخون
(Artemisia dracunculus)  3.67 ± 0.19b 9.11 ± 0.11 ab 

 جعفري
(Petroselinum sp.)  NI 8.57 ± 0.29 ab 

 میخک
(Caryophillium aromaticus)  5.33 ± 0.51b 8 ± 0.57 ab 

 بنفشه معطر
(Viola odorata)  4.67 ± 0.19b 6.78 ± 0.48 cd 

 شنبلیله
(Trigonella foenum-graecum)  NI 6.67 ± 0.33 cd 

 مریم گلی
(Salvia officinalis)  WI 6 ± 0.58 d 

 اسطوخدوس
(.Lavandula sp.)  NI 4.11 ± 0.59 e 

 رازیانه
(Foeniculum vulgare)  8.33 ± 0.51a NI  

  ندگی ضعیفبازدار داراي اثر= WIفاقد اثر بازدارندگی، = NIمیانگین،   ±خطاي استاندارد
Mean ± Standard Error ،NI= Non Inhibition ،Weak Inhibition WI=  

 .باشند نمی) P<0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 

  
اثر ضد باکتریـایی اسـانس   ) 10(اران در مطالعات دوسکو و همک

زاي گیاهی به اثبـات رسـیده    ۀ باکتري بیماريگون 12رازیانه بر روي 
  .است

اثرات ضد میکروبـی اسـانس ایـن گیـاه ممکـن اسـت ناشـی از        
 .)21(باشـد   و لیمـونن  3آنتـول -، تـرانس 2، استراگول1ترکیبات فنکن

                                                        
1-Fenchone 
2- Estragole 
3- Trans-anethole 

ز ایـن گیـاه کـه    اتانولی و متانولی استخراج شده اة چنین در عصار هم
، 4باشند، ترکیبـات لینولئیـک اسـید    اثرات ضد باکتریایی نیز میداراي 

 2/5و  6/5، 56به ترتیب بـه میـزان    6و اولئیک اسید 5پالمتیک اسید
  ).  13(درصد شناسایی شده است 

  
                                                        
4- Linoliec acid 
5- Pametic acid 
6- Oleic acid 
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   شعاع هاله بازدارندگی عصاره ي آبی و اتانولی گیاهان - 1شکل 

Figure1- The radius inhibition zone of ethanolic and aqueous some plant extracts  
  

لی اشباع یا ترکیبات ترکیبات آلی گیاهی اغلب از گروه ترکیبات آ
اولیـه   هاي الکلی براي استخراج باشند که غالباً از حالل آروماتیک می

 آب مثـل  در محلـول  ترکیبـات . شـود  ي این ترکیبات اسـتفاده مـی  

 هرچند 2انواع لکتینها و 1فاباتین چون هم پپتیدها پلی و ساکاریدها پلی

 اسـتخراج  قابـل  هـاي معمـول   روش بـا  هستند دفاعی خواص داراي
 ایـن  در اسـتخراج  بـراي  متفاوت هاي  حال از استفاده .)8(باشند  نمی

 بـا  قـارچی  ضـد  خاصـیت  داراي هاي متابولیت که داد آزمایش نشان
با توجه به نتایج حاصل د هستن سازي جد قابل خاص حالل استفاده از

تري جهت استخراج ترکیبات مـؤثره از   مشخص شد آب حالل مناسب
هاي رسد کاربرد حاللبنابراین به نظر می. گیاهان مورد مطالعه است

گیاهی نقش بسـیار مهمـی در    ةمختلف در استخراج ترکیبات بازدارند
ل در اهمیت نوع حـال  .)18 و 9(جداسازي ترکیبات مؤثر گیاهان دارد 

 و ایـردورول  ایتس هاياستخراج ترکیبات مختلف گیاهی در پژوهش

که این محققـین اثـر بازدارنـدگی     به طوري. به اثبات رسیده است) 4(
هـاي اتـانول، اتیـل اسـتات،     استخراج شده با حالل ةچهار نوع عصار

بـاکتري   13گیاهی را بر روي  ۀکلروفرم و استون حاصل از شش گون
این محققین نشان داد به دلیـل کـارایی    ۀایج مطالعنت. بررسی کردند

هاي مذکور در استخراج ترکیبات بازدارنده از مختلف هر یک از حالل
هاي گیاهی طیف متفاوتی از اثرات بازدارندگی را روي گیاهان، عصاره

  .هاي مورد مطالعه نشان دادندرشد باکتري
                                                        
1- Fabatin 
2- Lectins 

ترکیبـات   با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسـد بـا اسـتخراج   
طبیعی و انجام مطالعات تکمیلی میتوان از این پتانسیل در راستاي به 
حداقل رساندن مصرف سموم شیمیایی و اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از     

  . هاي گیاهی بهره گرفتترکیبات طبیعی براي کنترل آفات و بیماري
  

  اهگیري و پیشنهاد نتیجه
ایش بـه  د کـه گیاهـان مـورد آزمـ    دهـ  مطالعه حاضر نشـان مـی  

از رشد قارچ عامل لکه موجی  هاي مختلف داراي اثر بازدارندگی نسبت
 کـاهش  به عمومی امروزه اقبال. باشند می) A. solani( فرنگی گوجه

 بـه  دسـتیابی  درصـدد  تـا  داشته آن بر را پژوهشگران سموم، مصرف
راسـتا   ایـن  در .برآینـد  محیط زیسـت  با سازگار و تر طبیعی ترکیباتی

گیري و بررسی فعالیت هاي گیاهی به روش عصارهابولیتاستخراج مت
ها، راهی براي پیدا کردن ترکیبات زیستی جدید علیه ضد میکروبی آن

 بنابراین پیشنهاد می گردد ساختار. باشدزاي گیاهی میعوامل بیماري
 در شـده  اسـتخراج  هاي متابولیت بازدارندگی میزان و شیمیایی دقیق

 مورد گیاهان بررسی چنین هم. شود بررسی و شناسایی مختلف گیاهان
زیرا  است تأمل قابل و ضروري دیگر قارچی هاي گونه روي بر مطالعه

 علیـه  مطالعه این در ضدقارچی خاصیت هاي فاقد عصاره ممکن است
  .باشند مؤثر دیگر هاي قارچ
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