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 چکیده
 (.Foeniculum vulgare Miller) رازيانه هایبذر (،.Lavandula angustifolia Mill) اسطوخودوس گلهای اسانس اثر بررسي     

 عامل Botrytis cinerea قارچ روی (.Mentha piperita L) فلفلي نعناع رويشي پيکره و (.Cuminum cyminum L) سبز زيره و

 ضد فعاليت بيشترين دارای سبز زيره و رازيانه های اسانس که داد نشان PDA کشت محيط در فرنگي توت خاکستری کپک بيماری

 به متصل کروماتوگرافي گاز و (GC) کروماتوگرافي گازهای  دستگاه از استفاده با ها اسانس در موجودهای  ترکيب .اند بوده قارچي

 قارچ اسپور 0×011 سوسپانسيون با شده زني يهامهای  ميوه روی نتايج .گرديدند شناسايي و جداسازی (GC/MS) جرمي سنج طيف

 فرنگي توت ميوه روی B. cinerea قارچ کنترل در رازيانه به نسبت سبز زيره اسانس اثر که داد نشان استريل مقطر آب ليتر ميلي در

 فرنگي توت ميوه خاکستری پوسيدگي کنترل در سازیور غوطه روش به سبز زيره اسانس با تيمار .است داشته را تأثير ينبيشتر

  .گرفت قرار آماری گروه يک در (هزار در 1/0) لتيابندازو کش قارچ با مقايسه در و داد نشان را کنندگي کنترل ميزان ينبيشتر

 

  .برداشت از پسهای  بيماری ،رازيانه ،سبز زيره ،قارچي ضد اثر ،گياهي های اسانس کلیدی:های  واژه

 

 مهمقد

 هري ميکروب یها يآلودگ اثر دری سبز و ميوه عاتيضا
 و کند مي وارد توليدکنندگان به راي فراوان خسارات ساله
 ازي ناش فساد اثر در محصوالت نيا ازي توجه قابل ريمقاد

 گذشتهی ها سالي ط شوند. مي ختهير دور ها يآلودگ نيا
 های ترکيب چونيي شيميا سموم ازی اديز تعداد

 و يمعدن وي آلی گوگرد های ترکيب مازاليل،يا، ميدازوليبنز
 اند. شدهي معرف ها یبيمار نيا کنترل جهت اکسيدکننده مواد

ي محيط ستيز مشکالت علت به موارد اکثر در اما

 جاديا انسان،ی برات يسمّ جاديا سموم، های بازمانده
 باال، بسيارهای  نهيهز مواردي برخ در و مقاومی نژادها

 است مواجه تيمحدود با ها ترکيب گونه نيا مصرف
(Rahemi, 2004). که استيي ها ميوه ازجمله فرنگي توت 

 دارد.ي ميکروبی ها آلودگي بهی اديز بسيار حساسيت
 و Botrytis، Aspergillus، Rhizopus جنسهای  قارچ

Penicillium محدودکنندهي ميکروب عوامل نيمهمتر از 
 نيثرترمؤ باشند. مي فرنگي توت برداشت از پس عمر طول

 سموم از استفاده ها قارچ نيا کنترل در موجود روش

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2017.109327
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 دارد. دنبالهب را شده ادي مشکالتي ول باشد مي ييشيميا
 عوامل کنترل دري گياه های عصاره و ها اسانس از استفاده
 ها ترکيب نيا است. پيشرفت به رو برداشت از پسي ميکروب

 خواص علت به بلکه هبودي جانب اثرات فاقد تنها نه
 شيافزا را ها ميوهی انباردار دوره طول و کيفيت ،کسيدانيا 

؛ Rustaiyan et al., 2000؛ Reddy et al., 1997) ددهن مي
Arras & Usai, 2001 ؛Plaza et al., 2004 ؛Anthony et 

al., 2003 ؛Plotto et al., 2003 .)به متعلق معطر گياهان 
  های ترکيب ازي غن انيچتر و نعناعيانهای  خانواده

 ,.Moretti et al) هستندي اکسيدان يآنت وي ميکروب ضد

؛ Pitarokili et al., 1999؛ Baratta et al., 1998؛ 1998
Faleiro et al., 1999 ؛Caccioni & Guizzardi, 1994 ؛

Rasooli & Mirmostafa, 2003 ؛Ramezani et al., 

 .(Couladis et al., 2004؛ 2004
 حاصل های اسانس پتانسيلي بررس حاضر تحقيق هدف

 شامل ها خانواده نيا به متعلقهای  گونه برخي از
 فلفلي نعناع و (Lavandula angustifolia) اسطوخودوس

(Mentha piperita L.) انهيراز و ياننعناع خانواده از 
(Foeniculum vulgare Mill.) سبز رهيز و (Cuminum 

cyminum) قارچ کنترل در انيچتر خانواده از Botrytis 

cinerea پس شرايط در ها ميوه روی خاکستری کپک عامل 
 .باشد مي فرنگي توت برداشت از

 

 هاروش و مواد

 اسانس استخراج و گیاهی مواد تهیه
 پيکره شامل شيآزما درموهای  گونه گياهي مواد

 و انهيراز بذور و اسطوخودوسهای گل، يفلفل نعناعي شيرو
 ييدارو اوليه مواد و گياهان پژوهشکده مزرعه از سبز رهيز

 وسيلههب ها نمونه از کي هر د.يگرد تهيه رازی دانشگاه
 آب با تقطير روش به آنها اسانس سپس و شده خرد آسياب

 استخراج ساعت 2 مدت به کلونجر دستگاه کمک به و
 و تکرار سه در نمونه هر برای اسانس استخراج د.يگرد
 اسانس شد. استفاده گياهي نمونه گرم 11 تکرار هر برای

 در و آبگيری خشک، ميسد سولفات وسيلههب آمده بدست

 خچالي درون گراد سانتي درجه 1 دمای در تيره های شيشه
 های اسانس .شد نگهداری کيبيولوژ آزمون و آناليز زمان تا

 گاز های دستگاه با گياهيهای  نمونه از آمده بدست
 با همراهي کروماتوگراف گاز و (GC) يکروماتوگراف

 گرفتند. قراريي شناسا مورد (GC-MS) يجرمي سنج طيف
 پس و قيتزر GC دستگاه به ها اسانس ابتدا در که یطورهب

ی جداسازی برا ستون ييدما مناسبی زير برنامه افتني از
 یبازدار زمان و درصد تعيين و اسانس های ترکيب کامل

(Retention time) دستگاه به ها اسانس ترکيب، هر  
GC-MS د.يگرد تعيين ها ترکيبي جرم طيف و شده قيتزر 

 Retention) یبازدار شاخص براساس ها ترکيبيي شناسا

index) ی پيشنهادهای  ترکيب با آنهاي جرم طيف سهيمقا و
 به توجه با ترکيب هر درصد گرفت. انجام دستگاه کتابخانه

 از حاصل کروماتوگرام طيف در آني منحن ريز سطح
 بدون وي منحن سطح کردن نرمال روش با GC دستگاه
 اين در ما تيمار چهار گرفت. صورت تصحيح عامل محاسبه
 دبو  اسطوخودوس ،نعناع ،رازيانه ،سبز زيره شامل آزمايش

(Jannings & Shibamoto, 1980 ؛Adams, 1995.) 
 

 استفاده موردی ها دستگاه مشخصات

 به مجهز Thermoquest گازکروماتوگراف دستگاه
 و متر ميلي 31/1 قطر و متر 06 طول به DB-1 ستون

 محفظهی دما بود. ميکرومتر 31/1 ساکن فاز هيال ضخامت
 از ستون ييدمای زير برنامه با گراد سانتي درجه 311 قيتزر
 نوع دقيقه، در درجه 1ی دما شيافزا با درجه 311 تا 61

 حامل گاز اد،گر سانتي درجه 311ی دما با FID دتکتور
 عنوان به دقيقه در ليتر ميلي 0/0ت ثاب انيجر با هليوم

 گازکروماتوگراف دستگاه د.يگرد انتخاب طيشرا نيبهتر
-Thermoquest نوع ازي جرم سنج طيف به متصل

Finnigan، ستون به مجهز DB-1 قطر و متر 61 طوله ب 
 ميکرومتر، 31/1 ساکن فاز هيال ضخامت متر، ميلي 31/1

 ونيزاسيونی يانرژ ،GC دستگاه مشابه ييدمای زير برنامه
 قيتزر محفظهی دما هليوم، حامل گاز ولت، الکترون 01

 .بود گراد سانتي درجه 311
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 بیمارگر قارچ جداسازی
 فرنگي توت ميوه برداشت از پس پوسيدگي عامل قارچ

 گروه کلکسيون از فرنگي توت خاکستری کپک همان يا
 تهيه برای .شد دريافت کرمانشاه رازی دانشگاه گياهپزشکي

 روی آن ای هفته يک کشت از نظر مورد جدايه زادمايه
 درجه 31 دمای در و شده نگهداری PDA محيط
 ترتيب اين به .شد استفاده معمولي نوری دوره و گراد سانتي

 سترون مقطر آب ليتر ميلي 1 نظر موردهای  کشت به که
های  تشتک سطح و شده افزوده 11 توئين %11/1 حاوی
 تراشيده سترون ای شيشه خميده لوله يک کمک به پتری
 و کنيديوفورها کردن جدا جهت حاصل سوسپانسيون و شده

 و شده داده عبور اليه 1 ململ پارچه از همراههای  ميسيلوم
 هر در اسپور 016 غلظت به هماسيتومتر کمک به سپس
 (.Joblling, 2000) شد تعيين ليتر ميلي
 

 In vitro شرایط در ها اسانس قارچی اثرضد بررسی

 از شده استخراجهای  اسانس قارچي ضد اثر
 قارچ روی فلفلي نعناع و سبز رهيز انه،يراز اسطوخودوس،

 روش به فرنگي توت ميوه برداشت از پس پوسيدگي عامل
 از منظور نيا به شد. بررسي کشت محيط با اسانس اختالط
 (%11/1) 11توئين محلول در نظر موردهای  اسانس

 (%11/1) 11توئين محلول همچنين شد. تهيه امولسيون
 حاویهای  فالسک شد. گرفته نظر در شاهد تيمار عنوان به

 داده قرار اقتا دمای در اتوکالو، از پس PDA کشت محيط
 ابد.ي کاهش گراد سانتي درجه 13-11 به آنها دمای تا شد

 ميکروليتر 0111 و 011 ،111 ،311 ،031های  غلظت
 محيط حاویهای  فالسک به کشت، محيط ليتر در اسانس
PDA بوجود کنواختي امولسيون تا شد زده هم به و اضافه 

 پتری ظروف درون بالفاصله حاصلههای  کشت محيط د.يآ
 آگار شدن بسته از پس .گرديد پخش متری سانتي 1 قطر به

 چوب توسط متر ميلي 1 قطر به قارچيهای  سکيد محيط
 کي و تهيه مذکور قارچ جوان های کشت از کن سوراخ پنبه

 محيط حاوی پتری ظروف وسط قسمت در قارچ سکيد
 انکوباتور در شدهي زن هيما های پتری شد. داده قرار کشت

 از پس شدند. داده قرار گراد سانتي درجه 31ی دما در
 يک از پس قارچ هاله شييرو رشد ساعت، 31 گذشت

 توسط شاهدهای  یپتر کشت محيط سطح کهي زمان تا هفته
 در شد. گيری اندازه شود داده پوشش کامل طورهب قارچ
 گرفته نظر در تکرار 1 تيمار هر برای شيآزما نيا انجام
 مختلف های غلظتي بازدارندگ درصد تعيين برای شد.

 :شد استفاده Abbott فرمول از ها اسانس
 

IP= C-T/C×100 : بازدارندگي درصد 
C= Check: شاهد تيمار در قارچ هاله قطر ميانگين 

T= Treatment: نظر مورد تيمار در قارچ هاله قطر ميانگين 
 

 جلوگيری در ها اسانس کامل بازدارنگي غلظت حداقل
  .شد محاسبه هم B. cinerea قارچ رشد از

 
 در فرنگی توت میوهی رو ها اسانس قارچی ضد اثری بررس

 In vivo شرایط

 ضدعفوني و شستشو از پس سالم فرنگي توتهای  نمونه
ی شستشو بار دو و %0 ميسد تيهيپوکلر محلول توسط
 مورد قارچ از شدند. خشک ،سترون مقطر آب در مجدد
 لياستر مقطر آب ليتر ميلي در اسپور 011 ميزان به شيآزما

 در دقيقه کي مدت به ها ميوه و شد تهيه سوسپانسيون
 به توجه با سپس شدند. برده فرو حاصل سوسپانسيون

 از شگاهي،يآزما های بررسي از آمده بدست جينتا
 حداقل برابر دو مقدار به انهيراز و سبز رهيز های اسانس
 کامل بازدارندگي اثر قارچ شييرو رشد روی که غلظتي
 (%11/1) 11توئين محلول در (ppm0111) بود داده نشان

 و کردن رو غوطه روش دو به ها ميوه و ديگرد تهيه امولسيون
 از استفاده با اتيلن پلي ظروف در و شده تيمار پاشي محلول
 زماني تا C 31 دمای در ها نمونه شدند. بندی بسته سلفون

 بپوشاند کامالً را ميوه سطح قارچ ،شاهد تيمار در که
 مساوی قسمت 1 به ميوه هر سطح سپس شدند. نگهداری

 زدگي کپک و پوسيدگي های نشانه مشاهده و شده تقسيم
 %1/03 معادل قسمت، هر در (قارچ کلونيزاسيون و رشد)
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 شامل شاهد تيمارهای شد. گرفته نظر در آلودگي
 11توئين محلول با ها ميوه پاشي محلول و ورسازی غوطه

 هزار در 1/0 غلظت با تيابندازول کش قارچ و (11/1%)
 هر برای و تکرار 1 تيمار هر برای شيآزما نيا در بود.

 شد. گرفته نظر در (ميوه) شييآزما واحد 1 تکرار
 
 آماری تحلیل و هیتجز

 روش به صفات ميانگين مقايسه و واريانس تجزيه
 خطي مدل روش از استفاده با و دار معني تفاوت حداقل
 از ها آزمايش همه در .گرفت انجام SAS افزار نرم توسط
 استفاده تکرار 1 حداقل با تصادفي کامالًهای  کرت طرح

 از همچنين .شدند تکرار بار دو حداقل ها آزمايش کليه .شد
 از .شد استفاده MIC برآورده برای Pro bit آناليز روش

 و آزمايشهای  طرح آناليز برای هم Minitab فزارا نرم
 .شد استفاده پروبيت

  جینتا
  شیآزما مورد های اسانس عمده های ترکیب

 کومين ،(%0/31) پينن-بتا ،(%3/31) ترپينن-گاما
 و (%1/02) آل-0 نيد -1و0-منت -پارا ،(%0/01) آلدهيد

 اصليهای  ترکيب (%3/01) آل-0 نيد-2و0 منت-پارا
 .بودند C. cyminum گونه اسانس در شده ييشناسا
 ترانس آنتول شامل F. vulgare اسانس اصليهای  ترکيب

  و %(6/1) فالندرن-آلفا ،%(3/0) فنچون ،%(1/01)
 گونه اسانس مورد در .(0)جدول  بود %(2/1) توجون-آلفا

M. piperita و %(3/26) منتول شامل عمده ترکيب دو 
 .R. angustifolia L اسانس خصوص در و (%1/23) منتون

 استات ليناليل ،(%3/11) لينانول شامل اصليهای  ترکيب
 (%1/1) ولئترپين-1 و %(1/6) استات الوندول ،(2/03%)

  .(3)جدول  بودند

 
 Cuminum cyminum و Foeniculum vulgare اسانس در شده ییشناسا عمدههای  ترکیب درصد و نوع -1 جدول

 Cuminum cyminum Foeniculum vulgareش (RI) بازداری شاخص ترکیب

α-thujone 121 1/1 2/1 

β-pinene 101 0/31 1/1 

α-phellandrene 0111 1/1 6/1 

ρ-cymene 0106 1/1 2/1 

β-phellandrene 0136 - 1/0 

γ-terpinene 0110 3/31 1/1 

fenchone 0100 - 3/0 

perillaldehyde 0010 3/0 - 

estragol 0330 - 1/2 

cumin aldehyde 0366 0/01 - 

P-mentha-1,3-dien-7-al 0361 3/01 - 

P-mentha-1,4-dien-7-al 0302 1/02 - 

trans anethole  0301 - 1/01 

 است. هشد برآورد DB-1 نستو رویکربنه  31تا  6 های آلکان خروج نسبت به (Retention indices) بازداری شاخص
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 Mentha piperita و Lavendula angustifolia اسانس در شده ییشناسا عمدههای  یبترک درصد و نوع -2 جدول
 Mentha piperita Lavendula angustifolia (RI) بازداری شاخص ترکيب

myrcene 110 - 1/0 

cis-ocimene 0131 - 0/3 

1,8-cineol 0131 1 - 

linalool 0111 1/1 3/11 

menthone 0013 1/23 - 

borneol 0011 0 3/0 

isoimenthone 0011 1/0 - 

menthofuran 0063 1/2 - 

4-terpineol 0060 - 1/1 

α-terpineol 0001 - 0/1 

menthol 0011 3/26 - 

pulegone 0336 - - 

lavandulyl acetate 0303 - 2/03 

menthtyl acetate 0313 1/0 - 

neryl accate 0213 - 1/6 

geranyl acetate 0261 - 1/0 

β-caryophyllene 0136 - 1/3 

E-caryophyllene 0130 3 - 

cis-β-farnesene 0110 - 1/0 

germacrene D 0111 2/3 - 

 است. هبرآورد شد DB-1روی ستونکربنه  31تا  6 های  خروج آلکانبه نسبت  (Retention indices)شاخص بازداری 

 
 ها اسانس قارچی ضد اثر بررسی

 ها اسانس قارچي ضد اثر بررسي از آمده بدست جينتا
 رهيز اسانس کلي طور به که داد نشان قارچ رشد روی بر

 قرارچي  ضرد  خاصريت  گرر يد اسانس سه به نسبت سبز
 .برود  ثيرتأ نيکمتری دارا نعناع اسانس و داشته بيشتری

 رهيز اسانس کامل بازدارندگي غلظت حداقل که طوری به
 در و بروده  ليترر  در ليترر ميکرو 011 قارچ روی بر سبز

 0111 از بيشررتر برره مقرردار ايررن نعنرراع اسررانس مررورد
 B. cinerea قرارچ  مرورد  در .رسريد  ليتر در ليترميکرو
 غلظرت  حرداقل  برا  سربز  رهير ز و انره يراز هرای  اسانس

 يطمحر  ليترر  در ميکروليترر  011 رابرب کامل بازدارندگي
 بيشرتری  ارچيقر  ضد فعاليت (MIC=750µL/L) کشت
 (MIC=1000µL/L) اسطوخودوس اسانس و داده نشان

  .(0-2)شکل  گرفت قرار بعدی مرتبه در
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  راست( سمت) فرنگی توت خاکستری کپک بیماری به آلودههای  فرنگی توت -1 شکل

 (چپ سمت) سالمهای  فرنگی توت و

 

 
  ایستایی قارچ فعالیت دهنده نشان که هفته یک گذشت از پس بیماریهای  نشانه ظهور -2 شکل

 )نعناع( چپ سمت و سبز( )زیره راست سمت .است بوده گیاهی عصاره دو هر
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 های چهار گونه گیاه دارویی های مختلف اسانس بررسی درصد بازدارندگی غلظت -3شکل 

 
 ار گونه گیاهی دارویی در جلوگیریهای مختلف اسانس چه ( غلظتIRبررسی درصد بازدارنگی ) -3جدول 

 In vitroدر شرایط  B. cinereaاز رشد قارچ 
 اسطوخودوس رازيانه نعناع زيره سبز (µL/L)غلظت 

031 10/00 11/1 1 06/20 

311 12/22 11/31 23/6 10/66 

111 13/12 21/21 11/11 21/61 

011 011 0/62 011 01/11 

0111 011 16/61 011 011 

 .است متر سانتي 1 قطر به پتری تشتک 1 ميانگين به مربوط تيمار هر در بازدارندگي درصد

 
 

  فرنگی توت میوه پوسیدگی عامل قارچ رشد زا (MIC) کامل بازدارندگی برای ها اسانس غلظت حداقل -4 جدول
 In vitro طیشرا در

 B. cinerea (µL/L) اسانس

 011 سبز رهيز

 0111> نعناع

 011 انهيراز

 0111 اسطوخودوسواس

 ليتر در ميکروليتر برحسب اسانس غلظت
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های  غلظت در 1و  2 های جدول نتايج به توجه با
 رشد از جلوگيری در اسطوخودوس گياه اسانس ،پايين

 را قارچي ضد فعاليت بيشترين B. cinerea قارچ ميسليوم
  فعاليت رچقا روی نعناع اسانس و داد نشان خود از

 از آمده بدست نتايج همچنين .شتدا کمتری قارچي ضد
 رشد اسانس تيمارهای در که قارچيهای  ديسک واکشت
 گذشت از بعد شده تيمار قارچ که داد نشان نداشتند طبيعي

 گونه چهار هر اسانس نظر موردهای  غلظت در هفته يک
 قارچ فعاليت دهنده نشان اين که هکرد رشد به شروع ،گياهي

 .باشد مي اسانس چهار هر ايستايي
 در ميوه ورسازی غوطه روش به سبز زيره اسانس

 خاکستری پوسيدگي کنترل در پاشي محلول روش به مقايسه
 کش قارچ با و داشت را تأثير بيشترين فرنگي توت ميوه

 گروه يک در ميوه ورسازی غوطه روش به تيابندازول
 .گرفت قرار آماری
 
 بحث

 و آفات کنترل جهت در نوين های روش از يکي
 ارگانيک محصوالت توليد برای ويژه هب گياهيهای  بيماری
 و ميکروبي منشأ با طبيعي های ترکيب و مواد از استفاده
 طبيعي های ترکيب اهميت و نقش بين اين در .است گياهي
 ازجمله گياهيهای  بيماری انواع کنترل در گياهان
 ،است برجسته و بارز بسيار باکتريايي و قارچيهای  بيماری

 زای بيماری عوامل از تعدادی برای سوی يک از زيرا
 ندارد وجود پايداری و مؤثر کنترل روش بذرزاد و خاکزاد

 سموم انواع به مقاومتهای  پديده پيدايش ديگر سوی از و
 سموم مصرف از ناشيهای  مسموميت ،ها بيوتيک آنتي ويژه به

 اثرات نيز و مفيد حشرات و آبزيان ،جانوران به شيميايي
 برای را ای عديده مشکالت سمومهای  باقيمانده سوء

 است. آورده فراهم زيست محيط و انسان سالمت
 يتسمّ و طبيعت در گياهي های اسانس پذيری تجزيه قابليت

 کمتر مخرب اثرات و پستانداران ساير و انسان برای آنها پايين
 سموم مکمل يا و جايگزين به را ها ترکيب اين ،محيط در آنها

 تبديل انباری و کشاورزی محصوالت حفاظت جهت شيميايي

 افزايش در ها ريزمغذی داشتن با گياهي های اسانس .است کرده
 خطرند. بي زيست محيط و انسان رایب و بوده مفيد نيز گياه رشد

 های بيماری کنترل در گياهي های اسانس از استفاده همچنين
 چند در ارگانيک روشي عنوان به سبزی و ميوه برداشت از پس
 عين در و ثرمؤ روشي عنوان به و است دهيگرد مطرح اخير سال
 است. کرده جلب خود به را محققين از بسياری توجه منيا حال

 منييا و سالمت مينأت ضمن گياهي های اسانس از استفاده
 حساسيت گردد. مي ميوه عاتيضا کاهش باعث محصول

 آن مختلفهای  غلظت و اسانس نوع به بسته قارچي های گونه
 گياهي های اسانس قارچي ضد فعاليت در تفاوت است. متفاوت

 ممکن ترکيب کي .دارد بستگي آنها دهنده تشکيل اجزای به
 ها ترکيب ريسا با همراه دکنندهيتشد صورت به اي ييتنها به است

 نظر به نيبنابرا .شود باعث را اسانس قارچي ضد فعاليت
 و انهيراز های اسانس توجه قابل قارچي ضد اثراتکه  رسد مي
 باشد، مي اسانس غالب ترکيب ثيرتأ تحت نکهيا ضمن سبز رهيز

 عمده فاکتور ها ترکيب تمام بين دکنندگييتشد اثرات اما
 گياه دو نيا اسانس باالی قارچي ضد فعاليت کننده تعيين

 باشد. مي
Farzaneh های اسانس تأثير (3116) همکاران و 

 روی R. stolonifer قارچ کنترل در سبزه زيره و رازيانه
 کش قارچ به نسبت حتي و دانستند مؤثر فرنگي توت ميوه

  بودند. شاهد را بيشتری اثر تيابندازول
 نشان نيز (3110)و همکاران  Omidbeygi تحقيقات

 توانايي مرزه و ميخک ،آويشن روغنيی ها عصاره که داد
 کشت محيط در را فالووس آسپرژيلوس قارچ رشد مهار
 و آويشن روغني عصاره و داشته فرنگي گوجه خمير و مايع
 و ppm211 با ترتيب به را مهاری اثر ترين قوی مرزه
ppm111 گياهان از حاصل اسانس همچنين .دادند نشان 
 کوهي درمنه و خراساني درمنه دشتي، درمنه شرقي، درمنه

 شگاهيآزما طيشرا در خاکزیهای  قارچ برخي رشد از
  (.Hadian et al., 2007)کند مي جلوگيری
 توان مي تأجر به تحقيق، نيا جينتا به توجه با نيبنابرا

 ميوه ورسازی غوطه روش به سبز رهيز اسانس کاربرد گفت
 .باشد مي ثرمؤ B. cinerea کنترل در فرنگي توت
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Abstract 
     This research was aimed to study the effects of essential oil of Lavandula (Lavandula 

angustifolia Mill.) flowers, fennel (Foeniculum vulgare Miller.) and cumin (Cuminum 

cyminum L.) seeds, and peppermint (Mentha piperita L.) shoots on the fungus Botrytis 

cinerea, causing strawberry gray mold. The study was conducted in PDA medium. The results 

showed that the essential oils of fennel and cumin had the highest antifungal activity. The 

essential oil compounds were isolated and identified by GC and GC/MS. The results obtained 

for the fruits inoculated with a spore suspension (1×10
5
 spores in ml) indicated that the cumin 

oil was more effective in controlling the fungus B. cinerea on strawberry fruits as compared 

with fennel oil. The cumin oil had the highest effect in controlling strawberry gray mold, 

placed in one statistical group with thiabendazole.   

 

Keywords: Essential oils, antifungal effects, Lavandula angustifolia Mill., Cuminum 

cyminum L., Foeniculum vulgar Miller., Mentha piperita L., postharvest diseases. 


