
 
 

عوامل مهم  کنترلدر پپتید نوترکیب یک های گیاهی با  ها و عصاره مقایسه عملکرد اسانس

 سفید ای کمهخوراکی تقارچ  زای بیماری

 
 4نرگس نظیفی -3مهدی اخالقی -2عباس تنهائیان -*1فرج اهلل شهریاری

 05/02/1397تاریخ دریافت: 

 27/08/1397تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

 گیاهاان  تاانلی  اِ ی عصارهدو و ( Zataria multiflora(، آویشن شیرازی )Cuminum cyminumزیره سبز )  گیاهان ساسانحاضر  پژوهشدر 
از  الکتلفرامپین( کاه -کایمری )الکتلفرسین یک پپتید نلترکیب مقایسه بادر ( Ferulago angulata( و چلیل )Dorema ammoniacumکندل )

و  Pseudomonas tolaasiiای سفید، شامل بااکتری   تکمه قارچ خلراک  علامل بیماریزایمهار  باشد جهت م میکروب  شیر شتر  مهمترین اجزا ضد
درصاد و باا    80ها با استفاده حالل متاانلل   گیری با استفاده از کللنجر و عصاره اسانس .ندملرد ارزیاب  قرار گرفت Trichoderma harzianumقارچ 

باکتریاای  و قاارچ     ضاد  ( استحصال شد. خصلصیاتHEK 293های کلیه جنین انسان ) کیب کایمری از سلللروش خیساندن بدست آمد. پپتید نلتر
 غلظات  حاداقل  و (MICبازداندگ  ) غلظت حداقل. و اختالط با محیط کشت بررس  گردید دیسک روش از ترکیبات ملرد آزمایش به ترتیب با استفاده

های  نتایج ارزیاب  .انجام پذیرفت  تصادف کامالً طرحقایب  تکرار درها با سه  یشتمام آزما .حاسبه شدم (MFC( و قارچ )MBCکُشندگ  برای باکتری )
متر در باین   میل  2/32با میانگین قطر هایه بازدارنده  عملکرد را  ییتر بیشترین میکروگرم بر میل  20در غلظت که پپتید کایمری،  دادنشان  ای ضد باکتری

 .بلدناد اثار ضاد باکتریاای      یشتریندارای بتر م ترتیب با هفت و شش میل  کندل به عصاره اسانس زیره سبز و آنداشت و بعد از  ترکیبات ملرد بررس 
های گیاهان زیره سبز و آویشن شیرازی بطلر کامل از رشاد   نتیجه اثرات ضد قارچ  ترکیبات ملرد آزمایش در مدت زمان هفت روز نشان داد که اسانس

متار بیشاترین    میل  66/60و  26لن  قارچ به میزان جللگیری کردند و بعد از آن عصاره گیاهان کندل و چلیل با میانگین رشد کُ T. harzianumقارچ 
 . با تلجه به نتایج این پژوهش، پپتید کایمری اثارات ضاد  بدست آمد نلترکیب کایمری. کمترین اثر ضد قارچ  در ملرد پپتید نداثر ضد قارچ  را دارا بلد

ها در مقایسه با پپتید مالرد آزماایش از تالان ضاد      و عصارهها  های گیاه  دارا بلد و در مقابل اسانس ها و عصاره باکتریای  بیشتری در مقایسه با اسانس
  قارچ  بیشتری برخلردار بلدند.

 

 Pseudomonas tolaasii ،Trichoderma harzianum ،ضد میکروب ، پپتید  ضد میکروباثر  :های کلیدی واژه

 
  *1 مقدمه

جایگااه  دارای  قارچ خالراک  باه عنالان منبای غنا  از پاروت ین      
و قادر باه تلییاد بیشاترین مقادار      باشد در بین ملاد غذای  م ای  ویژه

(. 31باشاد )  نسبت به اکثریت ملاد غاذای  ما   پروت ین در واحد سطح 
  سابب  فلییاک و مالاد معادن    اسید، ها ای از ویتامین قابل تلجه مقادیر
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هاا جهات    ترین گزیناه  از مناسب ای تکمه قارچ خلراک   شده است که
تاالش   (، در نتیجاه 37 و 27) تکمیل سبد غذای  انسان به شمار آیاد 

علامال  های تلیید از طریا  مهاار    برای تلسعه کشت و کاهش هزینه
 کنتارل  .(2) شالد  امری ارزشمند محسال  ما    این محصلل، بیمارگر

مین امنیات غاذای    أه  از اهداف همیشگ  در تگیا علامل بیماریزای
ترین راهکار استفاده از سملم شایمیای  اسات    که رایج آید م  به شمار

وی  علارض نامطلل  سملم شایمیای  انکارناپاذیر اسات و مطایعاات     
ثیرات ناخلاسته و نامناساب باه کاارگیری ساملم     أمتعددی حاک  از ت

از  .(11 و 5) باشاد  ما  کشاورزی بر محیط زیست و ساالمت انساان   
جایگزین  ترکیباتمصرف قارچ خلراک  تلجه به  نلع طرف  با تلجه به

های ساملم   جایگزین ترین نلیناز . ناپذیر است سملم شیمیای  اجتنا 
 ماننداز طبیعت  بدست آمدهبه کارگیری ترکیبات  و ترکیبات شیمیای ،

 )علوم و صنایع کشاورزی(علوم باغبانی نشریه 

 615-628، ص. 1397 زمستان، 4، شماره 32جلد 

  2008-4730 شاپا:

Journal of Horticultural Science 

Vol. 32, No. 4, Winter 2019, p. 615-628 

ISSN: 2008 - 4730 



 1397، زمستان 4، شماره 32جلد ، کشاورزی()علوم و صنایع نشریه علوم باغبانی     616

 1با  ضاد میکرو  و همچناین پپتیادهای    های گیاه عصاره ،ها اسانس
(AMPs)  در حاال  . (17 و 4، 1) باشاد  ما   ساایر جاناداران  ملجلد در

از گیاهان داروی  در کنتارل   مفیدحاضر جستجل برای یافتن ترکیبات 
تلجه زیادی را به خلد جلب کرده و شامل طیا    های گیاه ، بیماری
هااا،  هااای ثانلیااه ماننااد آیکایل یاادها، کلیناالن ای ازمتابلییاات گسااترده

از  .باشاند  م ها  ها و ترپنل ید ها، تانن ها، ساپلنین گلیکلزید فالونل یدها،
ترکیباات در  گاروه از  در ملرد کاربرد ایان   ای گستردهاین رو مطایعات 

 .(38 و 22انجااام شااده اساات ) گیاااه   علاماال بیماااریزای مهااار 
هاای گیااه  در    های متعدد حاک  از پتانسیل بااالی عصااره   پژوهش

و گیااه  اسات    ، جانلریهای انسان  اتلینای از پ مهار طی  گسترده
که با تلجه به مشکالت زیست محیط  سملم، باه عنالان جاایگزین    

بااه کااارگیری پپتیاادهای   .(33) شاالند قاباال اعتماااد محساال  ماا  
یک  دیگر گیاه   علامل بیماریزایمهار  برای (AMPs) ضدمیکروب 

ایان  . (12) جایگزین  سملم شیمیای  اسات  جهت نلینراهکارهای از 
هاا،   بااکتری از های مختل  شاامل   رگانیسمپپتیدها به طلر طبیع  در اُ

، 7) شالند  های گیاه  و جانلری یافت ما   گلنهتا  ها ها و ویروس قارچ
 هاای اساتخراو و   (. کمبلد این پپتید در منابی طبیع  همراه با هزینه8

 DNAآوری  را باه تاالش بارای جاایگزین  فاان     محقایقن تخلای،،  
ی دستیاب  به این محصلالت ارزشامند زیسات  هادایت    نلترکیب برا

مهندسا  ینتیاک، پپتیادهای ضاد     در کرده است. به یط  پیشارفت  
شایمیای   بیل سااخت تلان در مقایسه با منابی طبیع  و  میکروب  را م 
. (29) نماالد تلییاادای قاباال قباالل  بااا هزینااه صاانعت در مقیاااس 

( Lactoferrampin) ( و الکتلفرامپینLactoferricinالکتلفریسین )
الکتاالفرین  دو پپتیااد ضااد میکروباا  هسااتند کااه مهمتاارین اجاازا  

(Lactoferrin )  د. الکتاالفرین بااه عناالان  ناارو شاایر بااه شاامار ماا
اتصال دهنده آهن شناخته شده اسات   کیلل دایتلن( 80) گلیکلپروت ین

وجلد که در ترشحات غلیظ، شیر، ترشحات مخاط  و دستگاه گلارش 
مطایعات قبل  نشان داده است که اثار ضاد میکروبا      (.20، 19دارد )

اثار هار   تار از   قلیالکتلفرامپین به همراه  الکتلفرسین پپتید کایمری
 Agaricus bisporusای  تکماه قاارچ   (.42) باشد یک به تنهای  م 

(Lange) Imbach     در کشااورزی  که به عنلان یاک محصالل مهام
قاارچ   باکتریاای  و   علامال بیمااریزای  نسبت به  و شلد محسل  م 

و ای  عاماال بیماااری یکااه قهااله  Pseudomonas tolaasii نظیاار
Trichoderma harzianum بسیار حساس  ،عامل بیماری کپک سبز

عامل کاهش کم  و کیف  ایان محصالل    ی فلقبیمارگرها .باشد م 
(. از طرف دیگر استفاده از سملم شیمیای  41) هستندارزشمند غذای  

، برخ  از علارض جانب  مانند باق  ماندن این بیمارگرعلامل در مهار 
با در نظر گرفتن آثاار باایقله    (.35ملاد در قارچ خلراک  را درپ  دارد )

 در پاژوهش   ،های ضاد میکروبا   عصااره گیااه  و پپتیاد    ها، اسانس

                                                           
1- Antimicrobial peptides 

  P. tolaasii علیاه  فالق  ترکیباات حاضر به بررس  آثار مهارکنندگ  
 قاارچ خالراک    بیمارگرهاای مهمتارین  به عنالان   T. harzianumو 

 باکتریای  ضد های ارزیاب . در این پژوهش، شدپرداخته ای سفید  تکمه
 (،Cuminum cyminumقارچ  اساانس گیاهاان زیاره سابز )     ضد و

ان کناادل عصاااره گیاهاا( و Zataria multiflora) آویشاان شاایرازی
(Dorema ammoniacum( چلیل ،)Ferulago angulata ) و پپتید
صلرت گرفت  دو بیمارگر مهم قارچ خلراک  بر رویایمری نلترکیب ک

ترکیباات  بخشا  از کااربرد    اناداز نلیاد   و نتایج ایان پاژوهش چشام   
 در شرایط آزمایشگاه  را در اختیار ما قرار داد.سملم   جایگزین

 

 ها روش و مواد
 گیاهی تهیه مواد

باه   آوری و پاس از انتقاال   های طبیعا  جمای   گیاهان از رویشگاه
آزمایشگاه گروه باغبان  دانشگاه فردوس  مشاهد شناساای  شادند. در    

های گیاه  تلساط آ  مقطار ساترون     ادامه شستشلی سطح  بافت
انجام شد و گیاهان در شرایط استاندارد )دمای اتااق و ساایه( خشاک    

تهیاه اساانس و    هاای مختلا  گیاهاان بارای     شدند. سپس از قسمت
 .(10) (1 ل)جدو عصاره استفاده بعمل آمد

 
 

 گیری عصاره و گیری فرآیند اسانس

 از کلالنجر  دساتگاه  سپس تلسط بافت گیاه  خرد و از گرم 100
باه  اساانس   نهایتاا   و اساتخراو  ساعت 3مدت  به تقطیر فرآیند طری 
ی و در ریااگ آ ( Na2SO4وساایله ساالیفات ساادیم ) آمااده بااه  دساات
 ندنگهاداری شاد  گراد  درجه سانت  4در دمای سترون های تیره  شیشه

هاای   از خشاک کاردن قسامت    پاس  گیااه   عصاره (. جهت تهیه4)
 پلدر 6 به 1 با نسبت) مقطر آ  و%  80مختل  گیاهان به آنها اتانلل 

بر روی دستگاه  آرام  ساعت به 48به مدت  گردید و اضافه (حالل به
دور در دقیقه( جهت استخراو ترکیباات قارار داده    50دوران  )با تکان 

واتمان   از کاغذ صاف  استفاده گیاه، با و حالل از مخللط  پسس .شد
 ماناده  بااق   ماده. آمد دست به اوییه  عصاره و شده (، فیلتر41)شماره 
درون دساتگاه   گاراد  ساانت   درجه 40 دمای در حالل کردن جدا برای

 خشاک  از پاس . گردید به صلرت کامل خشک قرار گرفت تا 2روتاری
گاراد   ساانت   درجاه  18 دماای منفا    در اها  عصااره  پلدر شدن کامل،
 (.32) ندنگهداری شد

 
 
 
 
 

                                                           
2- Rotary Evaporator 
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 مشخصات گیاهان استفاده شده در این پژوهش -1 جدول
Table 1- Characteristics of plants used in this research 

 )استان( آوری منطقه جمع

Collecting area 

 (Province)  

 اندام مورد استفاده

Plant part used 

 ادهخانو

Family 

 نام علمی

Scientific name 

 نوع ترکیب

Combination 

type 

 نام گیاه

Plant 

 ردیف

No 

 فارس

Fars 

 برگ

Leaves 
Lamiaceae Zataria multiflora 

 اسانس

Essential oil 

 آویشن شیرازی

Shirazi thyme 
1 

 سمنان 

Semenan 

 بذر

Seed 
Apiaceae Cuminum cyminum 

 اسانس

Essential oil 

 زیره سبز

Cumin 
2 

 خراسان رضلی

Razavi Khorasan 

 برگ / ساقه

Leaves / stems 
Apiaceae Dorema ammoniacum 

 عصاره

Plant extract 

 کندل

Ammoniacum 
3 

 بلیراحمد و کهگیللیه

Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad 

 برگ / ساقه

Leaves / stems 
Apiaceae Ferulago angulata 

 عصاره

Plant extract 

 چلیل

Ferulago 
4 

 

 

 

 

 قارچی و شرایط رشد و باکتریایی تهیه عوامل بیماریزای

و  CH36 Pseudomonas tolaasiiجدایااه اسااتاندارد باااکتری 
گااروه  بااه ترتیااب از Trichoderma harzianumقااارچ   جدایااه

و  بیلتکنلیلیی و به نژادی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس  مشهد
 تهیاه ( ACECR) دانشاگاه فردوسا  مشاهد    جهاد دانشاگاه   مرکز
ی نگهاداری شاده در    از جدایاه  بااکتری  تاازه  کشت منظلر به. گردید
 کشت محیط ییتر میل  3 درون نظر ملرد جدایه از میکروییتر 30 ،فریزر

( ییتار  در گارم  25 /ایتاییاا  تِرآمال،  ییلفِلیکم،) (LB)1مایی براتن  -یلریا
 بار  گراد سانت  درجه 28 دمای در ساعت 24 مدت به و شد داده انتقال
. پس از گردید انکلبه( دور در دقیقه 100با تکان ) دوران  دستگاه روی

2رشد جدایه ملرد نظر به صلرت چمن  بار روی محایط کشات    
KB 

. همچناین جهات   (2گرم در ییتر( کشت داده شاد )  33)مرک، آیمان، 
  سایب زمینا  پس از کشت مجادد در محایط کشات     استفاده از قارچ

و ( ییتار  در گارم  39/ایتاییاا  تِرآمال،  ییلفِلیکم،)( PDA) 3دکستروز آگار
ساعت از نلاح  حاوی  48به مدت  گراد درجه سانت  25رشد در دمای 

 .(4)ها استفاده به عمل آمد  هی  تازه جهت ادامه آزمایش
 

-آماااده ساااپی د تیااد نوترکیاا  کااایمری  کتوفرساای    

  کتوفرام ی 

ین مطایعه در اداماه پاژوهش دیگاری درزمیناه     با تلجه به اینکه ا
سنتز پپتید نلترکیب ضدمیکروب  در گروه بیلتکنلیلیی گیااه  و باه   

، یاذا از ساکلی   بلدنژادی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس  مشهد 
( HEK 293های کلیه جنین انسان ) تلیید این پپتید که ط  آن سللل

                                                           
1- Luria-Bertani broth 

2- King’s B 

3- Potato Dextrose Agar 

( +Pcdna 3.1نال ترشح  )وکتلر بیان  دارنده سیگ با شده ترانسفکت
و حاوی تلای  کدکننده کایمر نلترکیب بلدند، اساتفاده گردیاد. بادین    
منظلر ابتدا این الین سللی  ترانسفکت شده را کشت و سپس اقدام به 
جمی آوری محیط کشت حاوی پپتیاد نلترکیاب نمالده و از آن بارای     

فکت ترانس HEK 293های  آزملن ضدمیکروب  استفاده گردید. سللل
 10 آمریکاا( حااوی   آیادری،،  )سایگما  DMEMشده در محیط کشت 

 ،(آمریکاا  ،Gibco شارکت  ،Fetal FCS calf serum) سارم  درصاد 
  استرپتلمیسااین -ساایلین پناا  بیلتیااک آنتاا  مخلاالط از درصااد1
(P/S شرکت Gibco، آمریکا )دار کربن اکسید دی انکلباتلر شرایط در و 
گاراد   درجاه ساانت    37 ماای د و ٪5رطلبات   دارای( 2CO درصد 5)

آوری  شد و سپس محیط کشت حاوی پپتید نلترکیب جمای  داده کشت
 (. 36 و 42های ضد میکروب  ملرد استفاده قرار گرفت ) و برای ارزیاب 

 

 بررسی اثر ضد باکتریایی ترکیبات مورد آپمایش

 درجاه  28 دماای  ماایی در  LB محایط  در P. tolaasiiبااکتری  
 100 اداماه مقادار  در شاد.   سااعت رشاد داده   16 مدت به گراد سانت 

در  CFU/ 108×1باا غلظات    میکروییتر از سلسپانسیلن میکروب 

 22 /کاناادا  مالنترال،  کیلی اب، ) 4سطح محیط کشت ملیر هینتلن آگار
 10پاس از گذشات    پخاش شاد و  به صلرت یکنلاخات   (ییتر در گرم
محاایط از . سااپس در سااطح گردیاادخشااک  یطسااطح محاا یقااهدق

 3متر )شرکت طب آزماا( کاه باه فاصاله      میل  6 به قطر های  دیسک
 20و  10مقاادیر  استفاده شد. یکدیگر قرار گرفته بلدند  از متری سانت 

ییتار بارای    میکروگارم بار میلا     20و  10)معاادل غلظات   میکروییتر 
 20و  15، 10، 5 چهار غلظت و های ملرد آزمایش( ها و عصاره اسانس

 پپتید نلترکیب بر روی هر دیسک قرار داده شد. ییتر بر میل  میگروگرم

                                                           
4- Muller-Hinton Agar  
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 1سلیفلکساااید متیاال دی محلااللاز شاااهد منفاا  آزمااایش  باارای 
(DMSO یک درصد ) (.41) شداستفاده 

 

 ارپیابی میزان اثر ضد قارچی ترکیبات مورد آپمایش

مالرد   PDA یط کشات باا محا   روش اخاتالط باا    اثر ضد قارچ
ییتر از هر یاک   میکروگرم بر میل  30ین منظلربدقرار گرفت.  آزمایش

اضاافه   PDAیتر محیط کشات  ی یل م 15 از ترکیبات ملرد آزمایش به
جهات بررسا    . تلزیی گردید یمتریسانت 8 ادامه درون پتریدر  و شد

 200و  160، 80، 40، 30اثر ضد قارچ  پپتید نلترکیب از پنج غلظت 
 4تاا   3)هام انادازه    شد. قطعاات استفاده پپتید ییتر  میکروگرم بر میل 

بار روی محایط    پتاری در وساط هار    T. harzianum قارچمیلیمتر( 
انکلباه   گاراد   درجه ساانت  25شده در  یحتلق پتری. گرفتقرار کشت 
  روز متالای  7 یبارا    قطر کلن رشد قارچ،ساعت و  24. با گذشت شد
ش( شاهد )محیط کشات فاقاد ترکیباات مالرد آزماای     و با  یریگ اندازه
 .(34گردید ) یسهمقا

 

ک شااندگی باااکتری  نناادگی وآپمااون اااداقل  مهااک مهارک  
Pseudomonas tolaasii 

محایط کشات مالیر هینتالن ماایی      میکروییتار   100بدین منظلر 
. ساپس باه اویاین    اضاافه گردیاد  چاهک میکروپلیات  هر )کیلی ب( به 

از ، اسانس و عصاره اضافه و پپتیدمیکروییتر از  100چاهک هر ردی  
یاازدهم رقیا  شاد     چاهک دوم به سلم و به همین ترتیب تا چاهاک 

، 25/31، 5/62، 125، 250، 500های هر چاهاک باه ترتیاب     )غلظت
(. ییتر تهیاه شاد   میکروگرم بر میل  97/0و  95/1، 90/3، 81/7، 6/15

سلسپانسیلن میکروب  معادل میکروییتر  10ها  در انتها به همه چاهک
ml/CFU 

هر ردی  باه عنالان    11شد. چاهک شماره  اضافه 5 ×510
کنترل منف ، فقط حاوی محیط کشت، و ترکیبات ملرد استفاده )بدون 

هر ردی  نیاز باه عنالان کنتارل      12حضلر باکتری( و چاهک شماره 
سلیفلکسااید یاک درصاد و     متیل مثبت که شامل محیط کشت، دی

تگاه دورانا   باکتری بلد. بعد از تلقیح باکتری، میکروپلیت بر روی دس
گراد انکلباسایلن گردیاد.    درجه سانت  28ساعت دردمای  24به مدت 

بعد از اتمام انکلباسیلن، کدورت یا عدم کدورت در چاهک به صالرت  
 گاار اییاازا چشاام  مشاااهده و جااذ  ناالری تلسااط دسااتگاه خاالانش

(STAT FAX 2100 در طلل ملو )نانلمتر قرا ت گردید. برای  630
ن غلظت  که فاقد هرگلنه کدورت بالد اساتفاده   از کمتری MICتعیین 

 5های فاقاد کادورت مقادار     ، از چاهکMBCگیری  شد. جهت اندازه

( کشت داده شاد. پاس از   NA) 2میکروییتر بر روی محیط آگار غذای 
گراد، کمتارین رقتا     درجه سانت  28ساعته در دمای  24انکلباسیلن 

                                                           
1- Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

2- Nutrient agar (NA) 

)باا کشات دادن بار     د کندنابلها را  درصد از باکتری 9/99که تلانسته 
در نظر گرفته شد. کلیاه مراحال    MBC(، به عنلان NAروی محیط 

 (.9گردید )آزمایش سه بار تکرار شد و نتایج به صلرت میانگین ارا ه 

 

اداقل  مهاک مهارکننادگی و ک شاندگی بارای قاار        آپمون
Trichoderma harzianum 

ییتر  گرم در میل  میل  1و  5/0، 25/0، 125/0های  در ابتدا غلظت
ساازی   تهیه گردید. پاس از آمااده   ملرد آزمایش از هر یک از ترکیبات

درجاه   40و پس از رسیدن به دمای  PDAییتر محیط کشت  میل  20
های مختل  ترکیبات ملرد آزمایش باه آنهاا اضاافه     گراد غلظت سانت 

( ترکیبات ملرد آزمایش گردید. یک پتری به عنلان شاهد مثبت )بدون
سلیفلکساید یک درصاد   متیل یک پتری حاوی محیط کشت و دی و

به عنلان شاهد منف  در نظر گرفته شد. در اداماه قطعاات مسااوی از    
به مادت   25ها در دمای  قارچ بر روی محیط کشت قرار گرفت، پتری

ها از نظر گسترش کُلن  قارچ یا عدم  ساعت انکلبه گردیدند. پتری 72
( MICرفتناد. حاداقل غلظات بازدارنادگ  )    رشد ملرد ارزیاب  قارار گ 

شامل غلظت  است که در آن کاهش رشد قارچ نسبت به شاهد مثبات  
( قاارچ شاامل   MFCمشهلد بلد. همچنین حداقل غلظات کُشاندگ  )  

که ط  سه روز انکلباسیلن هی،  بلدغلظت  از ترکیبات ملرد آزمایش 
ه مراحال  کلیا  نگردید. مشاهدهگلنه رشد قارچ، نسبت به شاهد مثبت 

 (.35آزمایش سه بار تکرار شد و نتایج به صلرت میانگین ارا ه گردید )

 

 آنالیز آماری

انجاام    تصاادف  کاامالً  طرحقایب  تکرار درها با سه  یشتمام آزما
هاا بارای پارمترهاای مالرد      به منظلر تجزیاه و تحلیال داده  . پذیرفت

 یسهمقا یبرا .استفاده شد Minitab (version 15)افزار  مطایعه از نرم
 از روش تیمارهاااای مااالرد بررسااا   بازدارناااده یاااهناح یرمقااااد

Fisher LSD  شاد. بارای رسام     اساتفاده  درصد 95 یناناطم سطحبا
  استفاده بعمل آمد. Microsoft Excel (2013) افزار  نملدارها از نرم

 

 نتایج

های گیاهی  ها و عصاره نتایج اثر ضد باکتریایی اسانس -1

 P. tolaasiiعمیه باکتری 

 ( و عصااره گیااه کنادل   C. cyminumاسانس گیااه زیاره سابز )   
(D. ammoniacum هر یک ) هفات   ایجاد هایه بازدارنده باه قطار  با

 بیشترین، ییتر میکروگرم بر میل  20متر )از یبه دیسک( در غلظت  میل 
 اساانس گیااه آویشان   کاه    د، در حاای دنرا نشان دا یای ضد باکتر اثر

( با هایاه بازدارناده   F. angulata( و چلیل )Z. multiflora) شیرازی
 کمتری را از خلد بُاروز دادناد   یای ضد باکترمتری اثر  دو و یک میل 
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 تیمارهای مالرد آزماایش   دو غلظت ینب یسه(. مقا2جدول  -1شکل )
 دو)سه تکرار برای هر تیمار در  هایه بازدارندهمیانگین قطر  ،نشان داد
باا میاانگین    ییتار  گارم بار میلا    ویکرم 20 تغلظ در مختل ( غلظت
 غلظتداری عملکرد بهتری نسبت به  به طلر معن  متر میل  3تقریب  

همچناین  . دارا بلدمتر  میل  5/1میانگین  با ییتر گرم بر میل ویکرم 10
گیاه  با غلظت آنهاا نشاان داد    یمارهایمقایسه میانگین اثر متقابل ت

ییتار، در مالرد تماام      رم بار میلا   میکروگا  20 غلظت که استفاده از

اساتفاده   تیمارها از حداقل اثر ضد باکتریای  برخلردار بلد در حای  که
در ملرد اسانس آویشن و عصااره   ییتر میکروگرم بر میل  10 غلظت از

تلان اظهار داشت کاه   و م  یای  بلداثر ضد باکتر گلنه چلیل فاقد هر
 ضاد  ار برده شده فاقاد اثار  های به ک دو ترکیب گیاه  فلق در غلظت

ضاد  قادرت   یشافازا  در نتیجه باید بیان داشت، .ثر بلدندمؤ میکروب 
ترکیباات مالرد    غلظات  یشباا افازا  ترکیبات ملرد بررسا    باکتریای 

 .مند بلد هبهر مستقیمارتباط استفاده از یک 
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 P. tolaasii باکتری علیه لیتر میلی بر میکروگرم 20 و 10 غلظت دو در گیاهی تیمارهای متقابل اثر میانگین مقایسه -1 شکل

Figure 1- Mean comparison of the interaction effects between two concentrations of plant treatments 
(10 and 20 µg/ml) against P. tolaasii 

 
 متر برحسب میلی P. tolaasiiلیتر علیه  میکروگرم بر میلی 20و  10قطر هاله بازدارنده در دو غلظت  -2جدول 

Table 2 -The diameter of the inhibition zone (mm) in the two concentrations 10 and 20 µg/ml used against P. tolaasii 

 غلظت
 Concentration 

 یمارت

Treatment 
 یفرد

NO. 
20 µg/ml 10 µg/ml 

7  4  
 زیره سبز

Cuminum cyminum 
1 

7  4  
 کندل

Dorema ammoniacum 
2 

2  1  
 آویشن

Zataria multiflora 
3 

1  0 
 چلیل

Ferulago angulata 
4 

 
 

 باااکتری ضااد کااایمری نتااایج اثاار د تیااد نوترکیاا    -2
P. tolaasii 

نتایج اثر ضد میکروب  پپتید کایمری ملرد آزمایش نشان داد کاه  

برخلردار بالد.  ضد میکروب  شده از تلان در هر چهار غلظت بکار برده 
مربلط  P. tolaasii علیه باکتری هایه بازدارندهقطر  یانگینم بیشترین

در عملکارد   ینکمترو  ییتر میکروگرم بر میل  20استفاده از غلظت به 
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 یآماار  واریاانس  یاه . تجزبدست آمد ییتر میکروگرم بر میل  5غلظت 
 20، 15، 10، 5 غلظت چهار ینر بدا  معن ینشان داد که اختالف آمار

وجالد داشات   ( P <0/0001و  DF: 4 ،M: 57.79) یمریکاا  پپتیاد 
در مقایسه با ترکیبات گیاه  ملرد آزمایش پپتید نلترکیاب   (.2شکل )

 2/32با میانگین هایاه بازدارناده    ییتر میکروگرم بر میل  20در غلظت 
و عصااره کنادل و   ، زیره سبز و دشیرازی آویشن  میلیمتر از دو اسانس

ای قاارچ خالراک     چلیل در کنترل باکتری عامل بیمااری یکاه قهاله   

 (. میاانگین نتاایج قطار هایاه بازدارناده      2ثرتر ارزیاب  شد )جادول  ؤم
متر  میل  06/21و  63/14، 03/10به ترتیب  15، 10، 5های  در غلظت

 یاک ارتبااط    هاا مشاخ، شاد کاه     غلظات  یساه مقابدست آماد. باا   
 ضاد باکتریاای   قادرت   یشافازا غلظت پپتید نلترکیب و مستقیم بین 
 وجلد دارد.

  
 

 

 
 لیتر در چهار غلظت مختلف از پپتید کایمری برحسب میکروگرم بر میلی P. tolaasiiنتایج قطر هاله بازدارنده بر روی باکتری  -2شکل 

Figure 2- The results of the inhibition zone on P. tolaasii bacteria in four different concentrations of chimeric peptide (µg/ml) 
 

و ک شاندگی ترکیباات    باپدارنادگی   مهاک  نتایج اداقل -3

 P. tolaasiiباکتری  عمیهمورد بررسی 

 یبارا  یبااکتر  یات فعای (MICحداقل غلظات بازدارنادگ  )   نتایج
ه با عصااره گیااه کنادل     واسانس زیره سبز  پپتید نلترکیب،تیمارهای 

)جادول   ییتر بدست آمد میکروگرم بر میل  5/62و  2/31 ،81/7 یبترت
مربلط به عصااره چلیال    MICهمچنین نتایج نشان داد کمترین (. 3
عصااره کنادل و اساانس     MBCو  MIC. مقادیر (3باشد )جدول  م 

 غلظات  ین حاداقل همچنا آویشن باه صالرت یکساان بدسات آماد.      
 125و  5/62 ،6/15 یااببااه ترت فاالق ترکیبااات (MBC) کُشااندگ 

 3. ساایر نتاایج در شاکل جادول     ییتر برآورد گردید میکروگرم بر میل 
 . نشان داده شده است

 

 های گیاهی  ها و عصاره بررسی اثر ضد قارچی اسانس -4

ترکیباات مالرد    ضاد قاارچ   اثار   یانسوار یلو تحل یهتجز یجنتا
گیری بکاار  ،نشاان داد  T. harzianum قاارچ  رشاد  میزانبر  آزمایش

 ینظار آماار   ، ازرشاد قاارچ   در جلالگیری از مالرد آزماایش   ترکیبات 
کاه   دادمیاانگین نتاایج نشاان    مقایساه  (. P <0001/0) بالد  دار  معن

اسانس گیاهان زیره سبز و آویشن با جللگیری کامل از رشاد قاارچ از   
گساترش کلنا     .بلدندتلانای  بسیار مطللب  در کنترل قارچ برخلردار 

ترکیباات مالرد    فاقاد شااهد )  در محیط کشات  T. harzianumقارچ 
تیماار  متار(.   میلا   70( در مدت زمان پنج روز کامل گردیاد ) آزمایش
متر )در مدت زمان  میل  26عصاره کندل با رشد کلن  به میزان  حاوی

هفت روز( در جایگاه بعدی قرار گرفت. اما عصاره چلیل با رشد کلنا   
ر مدت زمان هفت روز کمترین اثر را متر د میل  17/65قارچ به میزان 

بالد   در بین ترکیبات به کار برده شده نشان داد. نتایج بیانگر این نکته
علیاه  ها از قدرت ضد قاارچ  بیشاتری    سبت به عصارهها ن که اسانس

 .(4)جدول  برخلردار بلدند T. harzianumقارچ 
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 ناگونگو یمارهایتحت ت یباکتر یبرا MBC وMIC یج نتا –3جدول 

Table 3- MIC and MBC results for bacteria under various treatments 
P. tolaasii تیمارهای گیاهی و پپتید 

Plant treatment and Peptide  

 ردیف
NO. MBC (µg/ml) MIC (µg/ml) 

15.6 7.81 
 پپتید کایمری

Chimeric peptide 
1 

62.5 31.2 
 سبز زیره

 Cuminum cyminum 
2 

125 62.5 
 کندل

Dorema ammoniacum 
3 

125 62.5 
 آویشن

  Zataria multiflora 
4 

 چلیل 125 250

 Ferulago angulata 
5 

 

 متر به میلی تحت تیمارهای مورد آزمایش هفته یک زمان مدت در قارچ کلنی رشد میزان -4 جدول
Table 4- The growth rate of the fungal colony in the weekly period of the treated treatments (mm) 

 ردیف
No 

 تیمار
Treatment 

 روز

Day 

1 2 3 4 5 6   7 

1 
 زیره سبز

Cuminum cyminum 
0 0 0 0 0 0 0  

2 
 آویشن

  Zataria multiflora 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
 کندل

 Dorema ammoniacum 
0 7 9 14 17 20 26 

4 
 چلیل

Ferulago angulata 
8 23 30 38 46 55 60 

5 
 شاهد )محیط کشت(

Control (Medium)  
9 21 57 64 70 70 70 

 
 بررسی اثر ضد قارچی د تید کایمری

 5جادول  در  نلترکیاب  یمریپپتید کاا  میکروب ضد  یتفعای نتایج
 200. بیشااترین اثاار ضااد قااارچ  در غلظاات اساات نشااان داده شااده

باا   یاانگین، م ساه یبا تلجه باه مقا بدست آمد.  میکروگرم بر میل  ییتر
 ی پرگنهقطر رشد ییتر، میکروگرم بر میل  200غلظت پپتید تا  یشافزا
حال،  ین. با اپیدا کردکاهش  یدار  به طلر معن T. harzianumقارچ 

شااهد  و ییتار   میکروگارم بار میلا     30غلظات   ینب یدار  تفاوت معن
وجالد نداشات. همچناین باین     )محیط کشت بدون پپتیاد کاایمری(   

اخاتالف  ییتار   میکروگرم بار میلا    180و  200 های غلظت از استفاده
 در کاه  بیاان داشات  تلان   م  کل ر. به طلنگردیدداری مشاهده  معن 
نقاش ضاد قاارچ  بهتاری از خالد      کایمری پپتید  بیشتر، یها غلظت
 یهاا  غلظتدر  یانس،وار یهتجز یج(. با تلجه به نتا5)جدول  دادنشان 
قابال   کاایمری اثار  پپتیاد  ییتار،   میلا  میکروگرم بار   200و  160، 80

 30، اماا در غلظات   (P <0.0001) داشات  قاارچ بار کنتارل     تالجه 

کنترل داری در جللگیری از رشد با  ییتر تفاوت معن  میکروگرم بر میل 
مقایسه اثر پپتید کاایمری،   همچنین نتایج .(5)جدول مشاهده نگردید 

میل  ییتر در جادول  میکروگرم بر  30ها در غلظت  ها و عصاره اسانس
  نشان داده شده است. 6شماره 

 
 و ک شندگی برضد قاار   باپدارندگی  مهک نتایج اداقل -5

T. harzianum 
 کُشااندگ  و (MIC) بازدارناادگ  غلظاات حااداقل یااینتعنتااایج 

(MFC )بیماارگر  قارچ یبرا  T. harzianum  حاداقل   نشاان داد کاه
کندل و چلیال    عصاره پپتید کایمری،ی برا( MICغلظت بازدارندگ  )

 ییتار  یلا  م بر گرم میکرو 250و  125 ،5/65 پژوهش به ترتیب یندر ا
نتاایج حاداقل غلظات کُشاندگ  قاارچ       (. 3شاکل   -7)جادول   بلد
(MFCعصاره )   بدسات   یتار ی یل م بر گرم یل م 250 یزنچلیل و کندل

 .نشان داده شده است 7. سایر نتایج در جدول آمد
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  غلظت مختلف پنج در پیشرفت کلنی قارچ روی بر کایمری پپتید ثیرأت نتایج –5 جدول
Table 5- Results of the effect of peptide on fungi at four concentrations 

 ردیف
No 

 لیتر( )میکروگرم بر میلی غلظت
Concentration (µg/ml) 

 متر( نرخ رشد کلنی قارچ )میلی
Fungal colony growth rate (mm) 

1 Control 70.43 A 

2 30 69.17 A 

3 40 68.21 AB 

4 80 64.66 C 

5 160 61.67 CD 
6 200 59.71 D 

 
 T. harzianum چقارروز بر  7لیتر در مدت  میکروگرم بر میلی 30 غلظت های ترکیبات در اثر مقایسه –6 جدول

Table 6- Comparison of the effect of compounds in concentration of 30 µg/ml for 7 days on T. harzianum  

 ردیف
No. 

 تیمارها
Treatments 

 متر( قطر کلنی قارچ )میلی
Fungi colony diameter (mm) 

1 
 شاهد

Control 
70.33  A 

2 
 کایمری پپتید

Chimeric peptide
 

 69.17 A 

3 
 چلیل

Ferulago angulata 
60.66 B 

4 
 کندل

Dorema ammoniacum 
26 C 

5 
 ه سبززیر

Cuminum cyminum 
0 D 

6 
 آویشن

Zataria multiflora 
0 D 

 

 

 برای باکتری تحت تیمارهای گوناگون MBCو MIC نتایج  –7جدول  
Table 7- MIC and MBC results for bacteria under various treatments 

T. harzianum تیمارها 
Treatments 

 ردیف
NO. MFC (µg/ml) MIC (µg/ml) 

 آویشن - -
  Zataria multiflora 

1 

 سبز زیره - -
 Cuminum cyminum 

2 

125 62.5 
 کایمری پپتید

Chimeric peptide 
3 

 کندل 125 250
 Dorema ammoniacum 

4 

 چلیل 250 250
 Ferulago angulata 

5 
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 های: رما در غلظت( عصاره گیاه کندل بر روی قارچ تریکودMICنتیجه حداقل غلظت بازدارندگی ) -3شکل 

A ،شاهد :B: µg/ml 6/15 ،C : µg/ml25/31 ،D : µg/ml5/62  ،E :µg/m125 ،F : µg/ml250 
Figure 3- Minimum inhibitory concentration (MIC) of Cannabis extract on Trichoderma fungi at concentrations: 

A: Control, B: 15.6 µg/ml, C: 31.2 µg/ml, D: 62.5 µg/ml, E: 125 µg/ml, F: 250 µg/ml 
 

 بحث
ترین منابی تأمین پروت ین  ای از مناسب امروزه قارچ خلراک  تکمه

آید، که مزایای بسایاری از جملاه تلییاد زود     به شمار م   غذای انسان
بازده )در مقایسه با منابی پروت ین  حیلان ( و ارزش غذای  آن، سابب  

 ،ها ی)باکتر زا شده است. علامل بیماریتلجه روز افزون به این صنعت 
ایان   یادات تلی به خسارت زیادیملجب هر سایه ( ها و ویروس ها قارچ

زا  علامال بیمااری  مباارزه باا    ینبنابرا شلند، صنعت در سراسر دنیا م 
ایان رو بطالر   است. از  ناپذیر برای افزایش کم  و کیف  تلیید اجتنا 

 ین، بنلمیال، اساپلرگلن  لار، فرماای  کُ یحااو  یباات ترک  برخا معملل 
(Sporgon  برای کنترل علامال بیمااری )     زا در ایان صانعت پیشانهاد

 یبراتهدیدی تلاند   م شلد که متاسفانه مانند سایر سملم شیمیای  م 
به شمار آیند و دارای اثرات نامطلل  بر محیط زیست  ،انسان  سالمت
سملم شیمیای ، در مهار از طرف دیگر استفاده از  .(41 و 21)باشند  م 

زای قارچ خلراک  به دییل فاصله زمان  ناچیز بین تلیید  علامل بیماری
 و مصرف، استفاده از آنها را محدودتر و گاه غیر ممکان سااخته اسات   

ترکیباات جاایگزین ساملم     از ستفادهبه ا یلامروزه تما، بنابراین، (35)
افزایشا  را نشاان   شیمیای  در صنعت تلیید قارچ خلراک  روند رو باه  

 همسال باا طبیعات     یهاا  شکُ قارچباکتری و (. استفاده از 13) دهد م 
 یکروب ضادم  یادهای و پپت یاهاان گفرآوردهای بدسات آماده از   مانند 

یمیای  بر سالمت انسان و محایط  ش یباتممکن است اثرات مضر ترک
را  محصالالت  یو مدت زمان نگهادار  پیراملن را نداشته باشد زیست
از ایاان رو در پااژوهش حاضاار اسااتفاده از    . دهنااد یشاافااز نیااز

هاا و یاک پپتیاد نلترکیاب باه       ها، عصاره های  نظیر اسانس جایگزین
عنلان راهکاری نلین در مهار بیمارگرهای قارچ خلراک  ملرد ارزیااب   
قرار گرفتند و تلان ضد میکروب  این ترکیبات با ماهیت متفاوت ملرد 

های گیاه  در  ها و عصاره عملکرد اسانسمقایسه قرار گرفت. ارزیاب  
 یاای  ضاد باکتر  گیاه زیره سبز از اثر  این پژوهش نشان داد که اسانس

برخلردار بالد کاه نتاایج پاژوهش      P. tolaasii علیه باکتری مناسب 
یای  اساانس گیااه   باکتر ضد   پیراملن اثرمطایعات قبلحاضر با نتایج 

مطابقت داشات    گرم منف و بتگرم مثهای  یباکترزیره سبز در مهار 
 علیاه بااکتری   (. اسانس آویشن نیز دارای عملکرد مناساب  39 و 30)

P. tolaasii های دیگاری   بلد که نتایج حاصل تکمیل کننده پژوهش
هاای   با تمرکز بر آثار ضاد باکتریاای  اساانس آویشان علیاه بااکتری      

انس و اسا  10در پژوهش  دیگر با بررس   (.25بیماریزای گیاه  بلد )
هاا علیاه ساه بیماارگر مهام قاارچ        ترکیب ملثره مرتبط با اسانس 10

و  Verticillium fungicolaو  T. harzianumخاالراک  یعناا   
مشخ، گردید که مهمترین اساانس و ترکیاب    P. tolaasiiباکتری 

( و Origanum vulgareماالثره اسانساا  بااه ترتیااب مرزنجاالش ) 
ره سبز و آویشن با جلالگیری از  های زی (. اسانس41کارواکرول بلدند )
نشان دادناد از ظرفیات مناساب  در     T. harzianumرشد کامل قارچ 

های سریی ایرشد برخلردار هستند، که این نتایج  جللگیری از رشد قارچ
با پژوهش دیگری که به مقایسه عملکرد ضد قارچ  اسانس رزمااری  

( Botrytis cinereaو آویشن بر روی قارچ عامل کپاک خاکساتری )  
و  سابز (. کاارکرد اساانس زیاره    24پرداخته است، همخلان  داشات ) 

در پژوهش حاضر، بر سلدمندی  T. harzianumآویشن در مهار قارچ 
این دو اسانس در مهار علامل بیمارگر قاارچ خالراک  افازوده اسات،     

تالان بار اسااس     چرای  کارآمدی ضد میکروب  این دو اسانس را ما  
 ( بااه وجاالد ترکیبااات  نظیاار  25مکاااران )کاالبیلس و ه پااژوهش آی

 پیاانن و دیگاار ترکیبااات نظیاار   -βتاارپینن، -γکاالمین آیدهیااد،  
p-mentha-1, 4-dien-7-ol .نتاایج   در این دو اسانس مرتبط دانست

تاییاد   P. tolaasii یبار رو مناسب عصاره گیااه کنادل    یضد باکتر
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ان و ( و تحقیقات دهقا 38های سامل لسلن و همکاران ) کننده پژوهش
(. بر اساس مطایعاات گذشاته، ترکیباات کلماارین      14همکاران بلد )

ملجلد در عصاره گیاه کندل مهمترین نقش را در قدرت ضد قاارچ  و  
عصاره گیااه چلیال در ایان    استفاده از (. 28باکتریای  این گیاه دارند )

زای قارچ خلراک   پژوهش نتایج مناسب  در کنترل علامل مهم بیماری
 یانن پ-αو  یدیدهآبنز یلترترت-2،4،5 کیباتبه تر اثر ینا که نشان داد
 باشاد  ثره عصاره گیاه چلیل مارتبط ما     ملاد مؤء اصلاجزابه عنلان 

های ارزشمند در جایگزین  سملم شایمیای ، باه    . از دیگر راهبرد(18)
باشد، در همین  ( م AMPsکارگیری پتانسیل پپتیدهای ضدمیکروب  )

نشاان   یب برگرفته از شیر شترنلترک ایمریکی پپتیدراستا با به کارگیر
این پپتید منحصار باه فارد بالده و      یای ضد باکتر یتکه فعای ه شدداد

های ملجلد در مطایعه حاضر  اساساً از این حیث قابل مقایسه با اسانس
 ضاد  ترکیباات  متنلع های گروه از یک  ضدمیکروب  پپتیدهاینیست. 
 باه  پااتلین  های باکتری مقاومت دایشپی دییل به که هستند میکروب 

 ایان . اناد  گرفتاه  قارار  زیاادی  تلجاه  مالرد  رایاج  هاای  بیلتیاک  آنت 
 تغییرشاکل  هاای  اسایدآمینه  حااوی  اغلب پروت ین  شبه های ملیکلل
 تلسط شده ساخته پپتیدهای پل  در که هستند ای شده اصالح و یافته

 نظیر به اجازای   علت این کارآمدی ب .(23شلند ) نم  یافت ها ریبلزوم
 الکتلفریسااین یاادهایپپت ایاان پپتیااد کااایمری یعناا  یکروباا ضاد م 

(Lactoferricin )الکتلفرامپین و (Lactoferrampin )  قابال بار   کاه
، 16، 15)گاردد   بر ما  شده است  بتمختل  ثا علامل بیماریزای یرو
–Cecropin یپپتید کایمر سمیت میزان یک پژوهش نتایج (.40، 26

Melittin در پپتید این و نشان داد را مشخ، نملد ها یلکاریلت ایبر 
 و نابلد کرد را قرمز های گلبلل% 50 حدود گرم بر ییتر میل  48غلظت 

 های سللل% 45 حدود ساعت 24 از بعد گرم بر ییتر میل  12 غلظت در

CHO از ها غلظت این واقی در. بُرد بین از را هال های سللل از% 22 و 
فلق نشاان داد   نتایج پژوهش. بلد بیشتر ها روکاریلتپ بر ملثر غلظت
 عنالان  باه   CM11آزمایشگاه  پپتید سنجش و بررس  در گام اویین
های کام، بسایار    ثر بلد و این ترکیبات در غلظتؤم جدید بیلتیک آنت 

بررس  فعاییت ضد میکروب  الکتلفریسین بر علیه  (.6کارآمد هستند )
لن تنهاا در مالرد اثار ضاد میکروبا       باکترهای بیمارگر گیاه  تااکن 

 .Xanthomonas campestris pvالکتلفریسین شیر گااو بار ضاد    

phaseoli ،Ralstonia solanacearum  وsyringae pv. 

phaseolicola Pseudomonas در پژوهش   (.19است ) انجام شده
هاای مالیین تلتالن و     که با هدف تلیید الکتلفریسین شاتر در ریشاه  

ضدباکتریای  آن انجام گردیاد نشاان داده شاد بیاان      بررس  خاصیت
(. خصلصایات  16پاذیرد )  پپتید فلق در ریشه ملیین تلتلن انجام ما  

ضد میکروب  پپتید فلق نشان داد، از باین شاش بااکتری بیمااریزای     
و  Pectobacterium carotovorumگیاه  بیشاترین اثار بار روی    

(. 16مشاهده گردید ) syringae Pseudomonasکمترین اثر بر روی 
مشابه با نتایج بدست آمده در این پژوهش باا تحقیقا  کاه در زمیناه     
پپتیاادهای نلترکیااب انجااام پااذیرفت مشااخ، گردیااد، اسااتفاده از   

الکتلفریساین در  -الکتالفرامپین  کاایمری  های مختلا  پپتیاد   غلظت
 .Pای ) ای قاارچ خالراک  تکماه    کنتارل عامال بیمااری یکاه قهاله     

tolaasii (. با تلجه به خالراک  بالدن پپتیاد    3بسزای  داشت )( نقش
درجاه   90فلق برای انساان و مانادگاری بااال )مقاومات باه حارارت       

گاراد(، اساتفاده از آن جهات کنتارل علامال بیمااریزای قاارچ         سانت 
( در 3خلراک  به عنلان یک راهکار نلین ملرد تلجه قرار گرفته است )

ضاد   یادهای پپت نظیار ساایر   شرح مکانیزم عمل این پپتیاد نلترکیاب  
به دییال دارا بالدن باار     کهاین استدالل وجلد دارد  یلن کاتمیکروب ِ 

ایجاد منفذ در غشای سللل باکتری را  ایکتریک  مثبت قابلیت اتصال و
در مجمالع باا   (. 40)شالد   داشته و این امر منجر به مرگ ساللل ما   

و پپتید نلترکیاب  ها  ها، عصاره های ذکر شده از اسانس تلجه به ویژگ 
تلان جهت کنترل و کااهش خساارت علامال بیمااریزای      کایمری م 

ای از آنهاا باه عنالان     مهم در کشت و پرورش قاارچ خالراک  تکماه   
های قارچ  و باکتریای  استفاده کارد   ترکیبات نلین در کنترل بیماری

که در حقیقت جایگزین مناسب  برای بکارگیری ترکیبات حاوی کُلر و 
باشند. ایبتاه در   های پرورش قارچ م  رکیبات شیمیای  در سایندیگر ت

انتها باید به این نکته اشاره نملد که استفاده از غلظت مناسب هر یک 
ای از کشت قارچ خلراک  که اساتفاده   از ترکیبات ملرد بررس ، مرحله

از ترکیبات ضد میکروب  بیشترین اثر کنتری  را دارند و اثرات  که آنها 
گذارناد، نیازمناد تحقیقاات     ای ما   فیت و بازارپسندی قارچ تکمهبر کی

های کشت و پرورش قارچ خالراک    بیشتر آزمایشگاه  و شرایط ساین
 باشد.  ای م  تکمه
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Introduction: The most serious diseases of cultivated mushrooms are caused by Pseudomonas tolaasii and 

Trichoderma harzianum pathogens. A common method of pathogen control on farms worldwide is the application of 

various chemical pesticides. Many of these substances are unsafe for human and environment. The interest in 

discovering and developing natural antimicrobials has significantly increased due to consumer preferences for foods 

that are free of chemical residues. So, a major challenge for mushroom growers is to control diseases with alternative 

compounds such as essential oils and plant extracts. Antimicrobial peptides (AMPs) were also known as potential 

antibiotic and considered as a new antimicrobial agents. In the present study, the antibacterial and antifungal potential 

of essential oils, plant extracts and a recombinant peptide were investigated for their pathogenicity. For this purpose, the 

essential oils of Cuminum cyminum and Zataria multiflora and the plant extracts of Dorema ammoniacum and Ferulago 

angulata and a recombinant peptide were evaluated for their antimicrobial and antifungal effects on the P. tolaasii and 

T. harzianum pathogens.  

Materials and Methods: In this study, essential oils of C. cyminum and Z. multiflora were extracted by 

hydrodistillation in a Clevenger-type apparatus. The plant extracts (D. ammoniacum and F. angulata) were prepared 

using maceration method. Recombinant peptides (Lactoferricin-Lactoferrampin) were produced from Adherent Human 

Embryonic Kidney 293 (HEK293). The antifungal properties of essential oils, plant extract and AMPs were studied on 

growth inhibition. Antibacterial activity of substances was tested against P. tolaasii via disk-diffusion method 

respectively. Minimum inhibitory concentration (MIC), Minimum bactericidal concentration (MBC) and Minimum 

fungicidal concentration (MFC) to the compounds were studied. All treatments were considered in a completely 

randomized block design with three replicates. 

Results: The results of the antibacterial evaluations showed that the Chimera peptide have remarkable activity  

against pathogenic bacteria with a mean diameter of the zone inhibition region of 32.2mm, followed by C. cyminum and 

D. ammoniacum extracts with mean values of 7 and 6 mm respectively. Regarding to antifungal activity of substances 

isolated from above material, it was found that essential oils of C. cyminum and Z. multiflora completely prevent the 

growth of T. harzianum, followed by D. ammoniacum and F. angulate with maen values of 26 and 60.6 mm 

respectively. The lowest antifungal activity was observed for chimera peptide. 

Discussion: The cultivated button mushroom is one of the most extensively cultivated mushroom in the world. The 

most serious diseases of cultivated mushrooms are caused by P. tolaasii and T. harzianum pathogens. The results of our 

study showed that the C. cyminum and D. ammoniacum have remarkable activity against pathogenic bacteria. Plant 

extracts, essential oils and their components have demonstrated strong fungistatic and antibacterial effects against 

pathogenic fungi and bacteria on cultivated mushrooms. Modes of action of essential oils in their interaction with 

bacteria have been quite revealed. It has been assumed that Thymol changes the permeability of cytoplasmic membrane 

of Gram-positive bacteria, acting as a proton exchanger, decreasing the pH gradient and causing a collapse of the proton 

motive force and eventually cell death. Regarding to antifungal activity, our results also showed that essential oils of C. 
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cyminum and Z. multiflora completely prevent the growth of T. harzianum, followed by D. ammoniacum and F. 

angulate. One of the possible action mechanisms proposed that fungal growth may be reduced or totally inhibited due to 

monoterpenes present in essential oils which could increase the concentration of lipidic peroxides such as hydroxyl, 
alkoxyl and alkoperoxyl radicals and so bring about cell death. According to another mechanism, the essential oils 

would act on the hyphae of the mycelium, provoking exit of components from the cytoplasm, the loss of rigidity and 

integrity of the hypha cell wall, resulting in its collapse and death of the mycelium. In our study, a camel recombinant 

chimeric lactoferricin + lactoferrampin peptide was also tested for its antimicrobial activity. Our result showed that this 

recombinant peptide have remarkable activity against pathogenic bacteria. The details of the antibacterial mechanism 

for this recombinant peptide still are unknown. However, amino acid profile, sequence orientation and structural 

conformation of cationic peptides are the main features which make these peptides capable to inhibit bacterial growth 

by disrupting of the bacterial cell membrane. As general results it can be concluded that natural plant-derived 

antimicrobial as well as recombinant peptides can be used as alternatives to synthetic pesticides, however, further 

studies on safety and toxicity of these substances should be carried out before use. 

Conclusion: In summary, this study shows that essential oils and plant extracts isolated from above plant material 

have remarkable antifungal activities against T. harzianum, while the chimera peptide showed complete inhibition 

against P. tolaasii. Thus all of this substance could become alternative to synthetic antimicrobial compounds for control 

of mushroom pathogens. However, further studies on safety and toxicity of these substances should be carried out 

before use.  
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