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Abstract. Stem canker, caused by Botrytis cinerea, is found in growing tomato fields. Since there is no commercial 

resistance cultivar, the tubers are sterilized with systemic fungicides. However, because of environmental damages, 

scientist attempts to  replace the chemical agent with the most environmentally friendly compounds. This study was aimed 

to evaluate antifungal activity of five medical herbs against Botrytis cinerea. Materials and Methods: The study aimed to 

investigate antifungal effects of two native plants (Arum maculatum,  Zataria Multifer) on Stem canker. After collection 

of the plants from Chaharmahal and Bakhtiari Province, they were cleaned (washing and drying) and extracted by 

methanol. The antifungal activity was then evaluated using disc diffusion method. The most of extractions showed 

desirable antifungal effects against Botrytis cinerea. Zataria Multifer leaf extract had the highest inhibitory effects. Zataria 

Multifer inhibitory effect was more than Arum maculatum plant. 
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 چکیده

عدم وجود ارقام  گرددایجاد می Botrytis cinereaزای فرنگی وجود دارد و توسط قارچ بیماریفرنگی دربرخی مناطق کشت گوجهبیماری شانکر ساقه گوجه  

محققان  ،این روشمحیطی  .با توجه به اثرات زیستباشد.های مؤثر در مبارزه با این بیماری مطرح عنوان یکی از روشمقاوم تجاری سبب شده تا ضدعفونی بذری به

انجام گرفت. این پژوهش  Botrytis cinereaباشند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضد قارچی دو عصاره گیاهی بر قارچ کارهای جایگزین میبه دنبال یافتن راه

 گیری با متانول انجام شد. سپسآوری شده انجام شد.پس از شستشو و خشک کردن، عصارهعصورت تجربی بر روی دو گیاه آویشن شیرازی و شیپوری وحشی جمبه

نشان  Botrytis cinereaها اثر ضدقارچی مطلوبی بر قارچ ها با استفاده از روش دیسک کاغذی مورد ارزیابی قرار گرفت. اکثر عصارهفعالیت ضدقارچی عصاره

 ین اثر بازدارندگی را داشته است و این گیاه اثر بیشتری نسبت به گیاه شیپوری وحشی داشته است.دادند. عصاره  برگ آویشن شیرازی  بیشتر
 

 فرنگی، کنترلعصاره گیاهی، اثر بازدارندگی، شانکر ساقه، گوجه :کلیدی واژه های

 

شرایط گلخانه، قارچ   گیاه در زای مخرب اینبیماری عوامل از یکی  مقدمه -1

Botrytis cinerea ،باشد. این بیماریفرنگی میشانکر ساقه گوجه عامل 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

گرم تا مناطق سردسیر روی در تمام مناطق جهان از مناطق گرم و نیمه

های هوایی تواند تمام اندامعامل بیماری می. های خود فعال استمیزبان

فرنگی را آلوده کند، این قارچ معمولاً از طریق زخم روی ساقه یا گوجه

ها وارد بافت گیاه شده و باعث شانکر روی ساقه و نیز محل افتادن برگ

 .شودیی میباعث پژمردگی گیاه در قسمت بالا

بیمارگر در محصولات مختلف باعث ایجاد مرگ گیاهچه، همچنین این  

های مهم بعد از شود، و یکی از پاتوژنپوسیدگی ریشه می بلایت و

 داری است. برداشت میوه و سبزیجات در زمان انبار

کنترل این قارچ استفاده از ارقام مقاوم، ایجاد تهویه مناسب  هایروش

از پوشش پلی اتیلن که با جذب  ها، بهداشت گلخانه، استفادهدر گلخانه

  (.18) شودباعث کاهش اسپورزایی می UVنور 

روش معمول کنترل این قارچ استفاده از سموم شیمیایی است که علاوه 

های زیست محیطی و اثرات سوء بر سلامت بر هزینه زیاد سبب آلودگی

 ها معمولاًبرایهای کنترل با استفاده از قارچکششود، روشانسان می

لیل دگذاران بخش تولید کشاورزی بهان پرهزینه و از نظر سیاستکشاورز

ی نژادهای مقاوم، ها و توسعهها و میوهروی گل ماندگاری قارچکش بر

 .(24نامطلوب است )

هایی که در زمینه مدیریت مبارزه با پیشرفت بنابراین با توجه به 

ها، سعی بر آن است اکثر پژوهشهای گیاهی صورت گرفته، دربیماری

های جایگزین مانند کنترل های گیاهی از روشکه برای کنترل بیماری

جای سموم استفاده شود؛ که  های گیاهی، بهبیولوژیک، عصاره و روغن

تر هستند بلکه قادرند تنها برای محیط زیست و سلامت انسان ایمننه

  .طور موثر کنترل نمایندهای گیاهی را بهبیماری

گونه گیاهی را  12( فعالیت ضدقارچی 2212و همکاران ) ز دلاوالدیا

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند  Alternariaعلیه قارچ 

 و گیاه مریم گلی با غلظت  g/mlµ 12که گیاه رزماری با غلظت  

µg/ml5/2 .بیشترین اثر بازدارندگی را از خود نشان دادند  

بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان دارویی با استفاده اثر  پژوهشگران

پی پی ام به روش اختلاط با محیط  2222از حلال متانولی در غلظت 

مورد   Botrytis cinerea زایکشت روی رشد میسیلیومی قارچ بیماری

ی که بیشترین میزان بازدارندگرسیدند نتایج دادند و به این بررسی قرار 

درصد  11/44 با یاه اکالیپتوسگمربوط به عصاره های استخراج شده از 

 اتاثر، درصد بازدارندگی 97/51 بازدارندگی و سپس گیاه حنا با

یت داشتند. نتایج حاصل بیانگر پتانسیل بالای متابول بیشتریبازدارندگی 

ار عوامل بیماری زای گیاهی عصاره های گیاهی در مه ناشی از های ثانویه

 (.9)است

بر روی قارچ  g/l  2/2اثر قارچکشی اسانس مریم گلی را در غلظت 

های گیاهی گزارش کردند و به نتایج مطلوبی جهت کنترل بیماری

 (.12رسیدند )

 
روز   8خاصیت ضد قارچی عصاره از پوست گیاه انار از رشد پیتیوم برای 

روز جلوگیری می کند، در کشور چین  3برای  Aspergillus و از رشد

در مواردی از عصاره حاصل از پوست انار جهت تهیه قارچکش استفاده 

 (.21می گردد )

گیاهی است   Arum maculatumگیاه شیپوری وحشی با نام علمی

 باشد. دارای ریزوم متورمی گل شیپوری میعلفی از آروم و متعلق به تیره

جز در ی آن بهمتر است، میوهسانتی 32تا  15طول های بزرگ بهو برگ

دار هستند. های آلبومنی مرکب است که حاوی دانهموارد معدودی سته

از ترکیبات شیمیایی فعال در این گیاه ترکیبات آلکالوئیدی مانند آرونین، 

 (. 12آروین، آروئیدین، آرین و اسید هیدروسیانیک است )

(. 22کلسیم است )بنزآلدئید و اگزالاتروکسیهیداز دیگر ترکیبات آن دی

ی در میوه .اثبات رسیده استهمچنین وجود ساپونین در این گونه به 

 (. 4پن یافت شده است )رنگی لیکوی ماده این گیاه

از خانواده نعناع است و  Zataria multiflora Boissآویشن شیرازی، 

متر دارد و سانتی 32تا  12های چوبی به ارتفاع گیاهی پرشاخه که ساقه

ا و ههای خشک و بین تخته سنگهایی پرپشت در دامنهبه صورت بوته

. (5روید )متری و حتی گاهی بیشتر می 1222در کوهستان تا ارتفاعات 

این گیاه در کتب سنتی ایران به عنوان داروی ضدانگل معرفی شده و 

(. 1کننده است) اکسیدانت و ضدعفونیدارای اثرات ضدالتهاب، آنتی

 8و  1اسانس آویشن شیرازی حاوی ترکیباتی مانند تیمول، کارواکرول و 

که خواص ضدمیکروبی اسانس کامل این گیاه بیشتر از باشد سینئول می

   (.22هر یک از این ترکیبات است)

های طبیعی گیاهی در کنترل با توجه به پتانسیل بالای برخی فرآورده

ی کشی دو گیاه شیپوراین تحقیق به منظور اثر قارچهای گیاهی، بیماری

گی، فرنوحشی و آویشن شیرازی، در مبارزه با بیماری شانکر ساقه گوجه

 در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت.

 هامواد و روش-2

 هاسازی قارچ(جداسازی و خالص1-2)

 آب با آلوده هایبرگ و ساقه ابتدا موردنظر هایقارچ جداسازی جهت

 دش برداشته قطعاتی هاساقه و برگ آلوده و سالم مرز از بعد و شد شسته

 دقیقه 2 مدت به درصد یک سدیم هیپوکلریت وسیلهبه قطعات این که

  شدند ضدعفونی

 بآ گرفتن منظوربه و شده سترون مقطر آب با بار دو قطعات این سپس

 سپس گرفتند قرار هود زیر در سترون صافی کاغذ روی قطعات اضافی

 -زمینیسیب عمومی کشتمحیط حاوی هایدیشپتریبه  قطعات این

 هفته یک برای هادیشپتریت. شدند داده انتقال PDA آگار -دکستروز

 تهیه برای. شدند دارینگه گرادسانتی درجه 22 دمای با انکباتور در

.شد استفاده اسپور تک روش از خالص، هایجدایه

های آزمایش مقدار مشخصی محیط کشت ریخته و بعد از درون لوله ( نگهداری قارچ عامل بیماری2-2)

ها منجمد شد. قارچ عامل بیماری به این اتوکلاو کردن محیط درون لوله
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گراد در انکباتور قرار گرفت. بعد درجه سانتی 22ها منتقل و در دمای لوله

گراد  منتقل و دمای چهار درجه سانتیها به یخچال از یک هفته لوله

 .شدند

  (تهیه مایه تلقیح2-3)
 12زایی از حاشیه پرگنه جهت مایه تلقیح مورد نیاز در آزمون بیماری

ی های حاودیشمتری بر روی پتریمیلی روزه جدایه خالص دیسکی پنج

های حاوی قارچ در روشنایی دیشجهت اسپورزایی انتقال داده شد پتری

 گراد قرار داده شدند. درجه سانتی 22-22روز در دمای  12مدت به 

ها شدیر قارچ،  به سطح هر کدام از پتریبرای تهیه سوسپانسیون اسپو

ا کشت بلیترآب مقطر سترون اضافه شد و سطح محیطمیلی 12مقدار 

استفاده از اسکالپل کاملاً خراش داده شد تا اسپورها از سطح محیط جدا 

 ور شوند. آب غوطهشده و در 

برای حذف قطعات میسیلیومی، سوسپانسیون حاصله از چند لایه پارچه 

-دار جمعهای آزمایش دربململ سترون عبور داده شد در داخل لوله

آوری گردید. شمارش تراکم اسپورها با استفاده از لام انجام گرفت و در 

 مذکور تهیه ولیتر از سوسپانسیون اسپور در هر میلی 512نهایت غلظت

  .در آزمایشات استفاده شد

 فرنگیزایی جدایه روی گوجه(اثبات بیماری2-4)
ی افرنگی در مرحله هشت هفتههای گوجهپس از تهیه مایه تلقیح بوته

لیتر اسپری شدند. میلی 1×512صورت جداگانه با سوسپانسیونبه

  عنوان شاهد سالم در نظر گرفته شد.همچنین تعدادی گیاه به

روز علایم بر روی گیاهان مورد نظر مشاهده شد و سپس از  15پس از 

ها مجددا برداری صورت گرفت و پس از کشت نمونهگیاهان آلوده نمونه

 ها جداسازی شد )اصول کخ(.عامل بیماری از آن

 آن سازی (ماده گیاهی و آماده2-5)
 مرحله ، در1373در اردیبهشت و تیر ماه سال مطالعه موردان گیاه

 ابتدا انگیاه ند،گردید آوری جمع همدان طبیعی رویشگاه از کامل گیاه

 دقیقه 5 درصد حدود 2سدیم  هیپوکلریت با سپس و سطحی شستشوی

 . (8) ندشد شسته مرتبه سه استریل مقطر آب با وبعد ضدعفونی

 آفتاب مستقیم نور تابش از دور و آزمایشگاه شرایط های گیاهی درنمونه 

 پودر آسیاب وسیله برگ و ساقه گیاه به سپسبرگ  سپس شدند. خشک

 .شد داده عبور مش یک الک از و

 

 عصاره استخراج های (روش2-6)
  میلی 222گرم از پودر گیاهی  22جهت تهیه عصاره متانولی به      

ساعت در ارلن  48اضافه گردید. مخلوط حاصله به مدت  لیتراز حلال

سرپوشیده در محیط آزمایشگاه بر روی شیکر قرار داده شد تا 

  مؤثر موجود در گیاه استخراج گردد.ترکیبات 

یک عبور داده شد، سپس محلول  مخلوط از صافی واتمن شماره   

ید، سانتریفیوژ گرد rpm 3222دقیقه با دور  12شده به مدت صاف 

در مرحله بعد به کمک دستگاه روتاری عصاره حاصله تغلیظ شد و 

سپس محلول بالایی در معرض هوا قرار گرفت تا حلال تبخیر شود. 

ها بعد از خشک شدن در اتاق کشت در زیر هود با تیغ عصاره

اسکالپل تراشیده و به میکروتیوب انتقال داده شدند و برای مراحل 

 گراد نگهداری شدند. درجه سانتی 4بعدی در یخچال در دمای 

  گرم بر میلیمیلی 422و  222، 122ها غلظت بعد از آن از عصاره

عوان شاهد در نظر طور جداگانه تهیه گردید، غلظت صفر بهلیتر به

 همه مراحل در شرایط استریل و در زیر هود انجام شد. .گرفته شد

 رومتری استریل شدند.میک 22/2ها با فیلتر برای استفاده از عصاره

 دیشبرای تعیین درصد استخراج عصاره ابتدا وزن یک پتری   

  لیتر از عصاره میلی 15آزمایشگاهی خالی را تعیین نموده و سپس   

ها در دمای اتاق خشک دیشدر آن ریخته، سپس محتوی پتری را 

ها را مجدداً وزن کرده دیشپس از خشک شدن عصاره پتری  گردید.

دیش خالی کم نموده. میانگین سه بار تکرار به عنوان از وزن پتریو 

  وزن خشک و یا درصد استخراج عصاره در نظر گرفته شد.

دیسك  روش اساس بر بازدارندگی اثر (ارزیابی2-7)

 کاغذی
 هر از گرممیلی 422و  222، 122 مقدار  کاغذی دیسک روش در

 22سپس  مقدار شد،  حل از حلال لیتر میلی یک عصاره در

کاغذی  هایروی دیسک سمپلر از استفاده با نمونه هر از میکرولیتر

 در حلال تا شد داده و اجازه شده بارگذاری مترمیلی شش قطر به

 شده، گرفته نظر در شاهد عنوان به هود تبخیر شود. مقدار صفر  زیر

 عصاره استخراج برای استفاده مورد حلال صرفاً از مورد این در که

 استفاده گردید. 

پنبه  چوب توسط مترمیلی شش قطر ها بهقارچ از هاییدیسک

وسط تشتک  در و تهیه ای قارچهفته یک هایکشت از کنسوراخ

 یک فاصله در عصاره، حاوی ییهاشد. سپس دیسک داده قرار

 مختلف زمانی فواصل در شد و داده قرار کلنی حاشیه از متریسانتی

 کاغذی دیسک راست و چپ روبرو، سمت از بازدارندگی هاله شعاع

 شد. انجام در سه تکرار آزمایش شد. بردارییادداشت

 گیری قطر هاله بازدارندگی(اندازه2-8)
ساعت، با استفاده  48ها  بعد از طی دیشقطر هاله بازدارندگی در پتری

 ها محاسبهگیری شدند و میانگین آنکش در چند جهت اندازهاز خط

طور جداگانه انجام شد. دیش این کار بهگردید. در مورد هر پتری

 زیر رابطه از استفاده با قارچ میسلیوم رشد از بازدارندگی درصد

 (.13شد ) محاسبه

 

 (1)                        IP = C − T/C × 100 
 

 

[1] IP : بازدارندگی درصد 
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[2]  C : شاهد تیمار در قارچ هاله قطر میانگین 

[3]  T :نظر. مورد تیمار در قارچ هاله قطر میانگین 

  تجزیه و تحلیل آماری(9-2)

استفاده شد و  مقایسه   SASجهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار 

 میانگین با آزمون دانکن انجام گرفت.

 نتایج و بحث-3
فرنگی با استفاده از کلید نلسون و قارچ جدا شده از ساقه گوجه

و با توجه به آزمون اثبات  Botrytis cinerea گونه  .(11همکاران)

 زا بود.فرنگی بیماریکه روی گوجهفرم مخصوص و این

 های آزمایشگاهی(نتایج بررسی1-3)
ها بر رشد میسیلیومی قارچ، در در تجزیه واریانس، تیمارهای عصاره

طیق  ها(. مقایسه میانگین1دار شدند)جدول درصد معنی 1سطح 

آویشن آورده شده است. عصاره برگ  2آزمون دانکن در جدول 

درصد بیشترین تأثیر را بر کاهش رشد  422با غلظت  شیرازی

 میسیلیومی قارچ داشت. 

ید، عصاره متانولی ساقه و برگ    از نتایج این پژوهش مشخص گرد  

 اند و غلظتدو گیاه بر رشد پرگنه این قارچ اثر بازدارندگی داشتههر

 مورد استفاده هم دارای اهمیت بود. 

د شناخته ششیپوری وحشی مؤثرتر از  شیرازی آویشنبا این حال،    

برگ  و دربین عصاره ساقه و برگ گیاهان مورد آزمایش، عصاره

 نسبت به ساقه دارای اثر بازدارندگی بیشتری بود.

تحت  B.cinereaتجزیه واریانس رشد میسیلیوم قارچ  -1جدول   

 تأثیر عصاره متانولی هر دو گیاه

 

 منابع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات

 

2** 

919/2  

812/24  

857/2  

412/2  

579/1  

113/2  

22/31  

1 

2 

2 

4 

2 

12 

21 

 گیاه مورد آزمایش

گیریاندام عصاره  

 غلظت عصاره

عصاره×اندام  

عصاره×گیاه  

 تمام فاکتورها

 خطا

 ضریب تغییرات

 دار در سطح یك درصدمعنی**           

علاوه بر نوع حلال و روش استفاده برای استخراج، به  اثر بازدارنده عصاره

غلظت عصاره و نوع قارچ بیمارگر مورد بررسی نیز بستگی دارد. در یک 

توان چنین استنباط دست آمده میبندی کلی از مجموع نتایج بهجمع

روش  های کشاورزیاکوسیستمگیری از کنترل بیولوژیک در کرد که بهره

فرنگی و سایر در گوجه  B.cinereaمناسبی جهت کنترل  بیمارگر 

 گیاهان است. 

های مختلف عصاره برگ و ساقه شیپوری وحشی و اثر غلظت  -2جدول

 در آزمایشگاه  B.cinereaآویشن شیرازی بر رشد میسلیومی قارچ 

درصد 

 بازدارندگی 

میانگین 

  پرگنهقطر

عصاره  غلظت

 گیاهی

 گیاه

22/19 fg 

57/22 f 

81/55 bc 

22/1 h 

41/32 e 

37/51 c 

91/1 h 

18/53 c 

41/18 a 

78/7 gh 

23/42 d 

14/15 ab 

29/5 bc 

4/93c 

2/9fg 

5/93a 

4/13d 

2/79f 

5/92a 

2/83f 

73/1 h 

5/52ab 

3/53e 

13/2 gh 

11/1 a 

122mg/ml 

222mg/ml 

422mg/ml 

122mg/ml 

222mg/ml 

422mg/ml 

122mg/ml 

222mg/ml 

422mg/ml 

122mg/ml 

222mg/ml 

422mg/ml 

 شاهد

 برگ

 ساقه
 
 برگ

 

 

 ساقه

شیپوری 

 وحشی

 

 

 

 

آویشن 

 شیرازی

 
 

 مترمیانگین قطر پرگنه بر حسب سانتی

دار بین تیمارها در دهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه لاتین نشان

 باشد.درصد می 5سطح 

یدی ترکیبات فنولوئهای فیتوشیمیایی بر آویشن شیرازی وجود بررسی

از جمله لوتئولین و کورستین، اسیدهای فنلی مانند رزمارینیک اسید و 

مشتقات بنزوئیک اسید، توکوفرول کینون و ترپنوئیدها از جمله مشتقات 

 .پاراسایمن را ثابت کرده است

از ترکیبات فعال در این گیاه ترکیبات آلکالوئیدی مانند آرونین، آروین، 

  (.12توان نام برد )و اسیدهیدروسیانیک  را می آرونیدین، آرین

لسیم کو اگزالاتباشد آلدهید میبنزهیدروکسیآن دیاز دیگر ترکیبات 

  .(22است )

فنول در این گونه به اثبات  براساس تحقیقات دیگر وجود ساپونین و

ند نام لکتین در این گیاه است که شامل قگلیکوپروتئینی به .رسیده است

 (. 23است )مانوز 

در میوه آن ماده رنگی لیکوپن و در اسپادیس آن،یک دیاستازاکسیدان 

نشاسته، آلبومن، صمغ،  %25(. ریشه این گیاه حاوی 4یافت شده است )

 های کلسیم و پتاسیم است. بر اساس مطالعات لیگنین، ساپونین و نمک

 
یدها ترپنوئهای ثانویه انجام شده، گیاه شیپوری وحشی، دارای متابولیت

 (. 1باشد )می

 وجود فلاونوئید را در گیاه شیپوری وحشی گزارش کردند. دانشمندان

 وجود این ترکیبات در گیاهان اثرات ضدقارچی دارد.
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 بابونه، گیاهان مختلف های اندام عصاره قارچی ضد اثر بررسی محققان

-بیماری ی سه گونه علیه گلرنگ وحشی و مارچوبه ، فرفیون اکالیپتوس،

 Phytophthora dershleri ، Fusarium شامل گیاهی زای

oxysporum وRhizoctonia solani   قرار دادند و  را مورد بررسی

 آبی عصارة مربوط به کاربرد بازدارنده تأثیر بیشتریننتایج نشان داد  

 گل آبی عصاره و بذردهی مرحله در حشی و گلرنگ هوایی و ریشه اندام

 برگ متانولی عصاره بوده و P. drechsleri گونهدر مورد  بابونه

 بیشترین نیز بذردهی در مرحلة گلرنگ اتانولی ة عصار و اکالیپتوس

و داشته  F. oxsysporum میسیلیومی قارچ رشد بر را بازدارنده تأثیر

 گلرنگ اتانولی عصاره به مربوط اثر بیشترین  R. solaniدر مورد قارچ 

 (.1) بوده است وحشی

بر  گیاه شیپوری وحشیمتانولی، اتانولی و نفتی  یاثر ضدقارچی عصاره 

باکتری چند و  Fusarium solaniو  Aspergillus nigerکنترل قارچ 

گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت، که به این نتیجه رسیدند؛ عصاره این 

جلوگیری کرده  Aspergillus niger طور کامل از رشد قارچ  گیاه به

 (. 11های دیگر اثر نسبی داشته است )و باکتری و بر روی قارچ است.

وری وحشی خاصیت ی آلکالوئیدی شیپپی بردند که عصارههمچنین 

 (.17ضدباکتریایی دارد )

 Botrytis cinereaمرزه را بر مهار رشد قارچ  اثر ضدقارچی عصاره
 222در غلظت عصاره بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این 

 (.2) ام اثر مهارکنندگی داردپیپی

رشد میسیلیومی  و اسپور زنیجوانه از سیر گیاه عصاره ممانعت همچنین

 , Botryodiplodia theobromaeهای پاتوژن کنف قارچ

Macrrophomina phaseolina  بیماریاز مصادیق بارز مدیریت-

 (.7)باشد های نوین می

 گیرینتیجه-4
 آنها پایین و سمیت طبیعت در گیاهی هایعصاره پذیریتجزیه قابلیت

 محیط در هاآن کمتر اثرات مخرب و پستانداران سایر و انسان برای
 جهت شیمیایی سموم مکمل یا و به جایگزین را ترکیبات این زیست،

  (.11) است کرده تبدیل انباری و کشاورزی حصولاتمحفاظت 

 محیط با سازگار هایساخت قارچکش راستای در تحقیق این نتایج
 محصولات و ایمنی سلامت راستای در بزرگ گامی تواندمی و بوده زیست
 عصاره  باشد. محصولات کشاورزی صادرات افزایش و غذایی

 

زای های مختلف بر قارچ بیماریدر غلظت مورد مطالعه گیاه دو

های و غلظت  گردد که حلالمؤثر بوده و پیشنهاد می  B.cinereaگیاهی

 دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
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