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 Aspergillus nigerو  Botrytis cinerea ،Fusarium solaniهای تأثیر اسانس میخک در بازدارندگی از رشد قارچ
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از جمله براي ضدعفوني محيط و مواد استفاده شده است. ( Myrtaceaeمورد ) خانواده ( ازEugenia caryophillataگياه ميخک )

هاي هاي گياهي است. اسانسهاي پس از برداشت، استفاده از عصاره طبيعي يا اسانسخطر براي کنترل بيماريهاي سالم و بيروش
اکسيداني و آللوپاتي، آنتيشوند که در بيشتر حاالت داراي خاصيت ضدميکروبي، هاي ثانويه را شامل مياهي گستره وسيعي از متابوليتگي

، Botrytis cinerea هاي انبارياسانس ميخک روي قارچ کشيتنظيمي هستند. هدف از اين پژوهش بررسي خاصيت قارچزيست
Fusarium solani  وAlternaria solani  در شرايط آزمايشگاه است. بدين منظور ابتدا اسانس گل خشک شده ميخک با استفاده از

کشي اسانس ميخک، به روش کشت متقابل روي درب پتري دستگاه کالونجر و سديم سولفات بدست آمد. به منظور بررسي خاصيت قارچ
در ليتر خاصيت بازدارندگي از رشد قارچ سنجيده شد. در نهايت  ترميکرو لي 1000، 700، 500، 300، 200، 100، 50هاي صفر، در غلظت

هاي مزبور محاسبه گرديد. اين آزمايش در قالب طرح اين اسانس بر روي قارچحداقل غلظت بازدارندگي از رشد و حداقل غلظت کشندگي 
نتايج اين پژوهش نشان داد  .انجام پذيرفت SPSS 19نرم افزار با استفاده از  آماريتصادفي و در چهار تکرار انجام شد. محاسبات  کامالً

 .Fو  A. solaniهاي ميکرو ليتر در ليتر و براي قارچ 500در غلظت  B. cinereaحداقل غلظت بازدارندگي اين اسانس روي قارچ 

solani  يهاميکرو ليتر در ليتر روي قارچ 50ميکرو ليتر در ليتر است. اسانس ميخک در غلظت  200در غلظت B. cinerea ،A. 

solani  وF. solani  درصد بازدارندگي از رشد نشان داد؛ که اين غلظت اولين و کمترين غلظتي بود که تفاوت  18و  21، 30به ترتيب
( ايجاد کرد. حداقل غلظت کشندگي اسانس گياه ميخک P≤0.01هاي مزبور در سطح يک درصد )از رشد قارچ داري در بازدارندگيمعني

گياه  اين در فالونوئيد وجود دليل احتماال به ضد قارچي ميخک ميکرو ليتر بر ليتر بود. خاصيت 800ه قارچ کپکي موجود در غلظت روي س
سازي ترکيبات مؤثر موجود در اسانس اين توان با خالصباشد، مياست. با توجه به اينکه گياه ميخک داراي اثرات ضد قارچي بااليي مي

 ها استفاده کرد و جايگزين مناسبي در استفاده از سموم شيميايي باشد.کشده مؤثره در فرموالسيون قارچعنوان ماگياه، به
 

 .بازدارندگي ،ميخک، قارچ، اسانسواژگان کلیدی: 
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