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Abstract 

Introduction: Gray mold caused by Botrytis cinerea is the most important disease after 

strawberry fruit harvest. The use of chemical fungicides can have a negative effect on 

the health of consumers, so the use of plant essential oils for disease management has 

been considered. The effect of six plant essential oils on the pathogen and the 

contamination of strawberry fruits was investigated in this research to identify suitable 

essential oil to control the disease. Materials and Methods: The pathogen was isolated 

from infected strawberry fruits in northeastern Iran. The inhibitory effect of different 

concentrations of peppermint, savory, caraway, cumin, eucalyptus and thyme essential 

oils on mycelial growth and germination of the pathogen spores was tested by mixing 

them with culture medium. Then, the effect of these essential oils in liquid and vapor 

phases on the contamination of strawberry fruits was tested. After normalization, the 

data of these experiments were analyzed by analysis of variance with MSTAT-C 

software and the means were compared with Duncan test. Results: Essential oils of 

caraway and eucalyptus had the greatest effect in inhibiting the growth of pathogen 

mycelium. Essential oils of caraway, cumin, savory, thyme and peppermint had the 

greatest effect in inhibiting the germination of pathogen spores. The essential oils of 

caraway, cumin, savory, thyme and peppermint in the vapor phase, the essential oils of 

caraway and eucalyptus in the liquid phase, prevented further contamination of the fruit. 

Conclusion: The findings of this study show that all of these plant essential oils can 

significantly prevent the growth of mycelium and germination of pathogen spores and 

contamination of strawberry fruits, but the effect of caraway essential oil in most cases 

is better than others. Thus, it can be used as an alternative to fungicides on strawberry 

fruit. 
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 مقاله پژوهشی

 یفرنگتوت یسترکخا کپکبر  یاهیگ اسانسشش اثر 

  یافضلحمید  ،زادهناصر بیک

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 01/07/1399: رشیپذ    15/04/1399: افتیدر

 یشناسیماریدانش ب . یتوت فرنگ یکپک خاکستر بر یاهیگ اثر شش اسانس( 1398افضلی ح ) ،ن زادهکیب

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.129                             .129-140 (:1)9 یاهیگ

 دهکیچ

وه یپس از برداشت م یمارین بیتراست، مهم Botrytis cinereaه عامل آن ک یسترکخا کپک مقدمه:

مصرف کنندگان داشته بر سالمت  میتواند تاثیر سویی ییایمیش یهاشکقارچاستفاده از است.  یفرنگتوت

اسانس  شش . اثرمورد توجه قرار گرفته استبیماری  مدیریتبرای  یاهیگ یهااسانس باشد، بنابراین کاربرد

مناسب  ، تا اسانسندمورد بررسی قرار گرفتپژوهش ن یدر اهای توت فرنگی و آلودگی میوهبیمارگر بر  یاهیگ

میوههای توت فرنگی آلوده در شمال شرق  ازبیمارگر  ها:مواد و روشد. وش برای مبارزه با بیماری شناسایی

اه، یره سی، مرزه، زینعناع فلفل یهااسانسغلظتهای مختلف بازدارندگی  ایران، جداسازی و شناسایی شد. اثر

با  آنها به روش مخلوط کردن یمارگربزنی هاگ و جوانه ومیلیسیم رشد ازشن یپتوس و آویالکره سبز، ایز

 هایوهیمبر میزان آلودگی بخار،  های مایع ودر فازها سپس تاثیر این اسانس. ندمحیط کشت آزمایش شد

تجزیه واریانس ، MSTAT-C نرم افزار با ها بعد از نرمالسازیی این آزمایشهاداده آزمایش شدند. یفرنگتوت

بیشترین تاثیر در پتوس یالکاه و ایره سیز هایاسانس ها:افتهیسه شدند. یمقا نکها با  آزمون داننیانگیمشده و 

 ینعناع فلفلو شن یآو  ،ره سبز، مرزهیاه، زیره سیز یها. اسانسبیمارگر داشتندوم یلیسیرشد م بازدارندگی از

شن یآو ،ره سبز، مرزهیاه، زیره سیز یهااسانس بیمارگر داشتند هاگ یزناز جوانهبیشترین تاثیر در بازدارندگی 

 یریوه جلوگیم یاز آلودگ بیشترع، یفاز مادر پتوس یالکاه و ایره سیز هایاسانس در فاز بخار،  یو نعناع فلفل

 به طور ها اسانسهمه این ه ک دادنشان  پژوهشن یاهای یافته :یریگجهینت ند.ردک

جلوگیری  های توت فرنگیر و آلودگی میوهزنی هاگ بیمارگو جوانه داری میتوانند از رشد میسلیوممعنی

توان به عنوان یمدر بیشتر موارد بهتر از سایرین است. بنابراین از آن اه یره سیاسانس زکنند، ولی تاثیر 

 رد.کاستفاده  یفرنگوه توتیم یها روشکن قارچیگزیجا

 Botrytis ، زیره سیاه، اکالیپتوس،گیاهی بازدارندگی، اسانس لیدی:ک واژگان

 Introduction                                                                                                         مقدمه

 یفرنگوه توتیپس از برداشت م یمارین بیترمهم،  .Botrytis cinerea Pers.:Fr ناشی از یسترکخا کپک

 et al. Zhang ,2007 et al. Williamson ,1620 et al. Elad ) شودیم یاقتصاد باعث خسارت است، که

 گیاهان از برداشتپس یهایماریب مهار یبرا هادازولیمیمانند بنز یمتعدد ییایمیش یهاشکقارچ. (2007
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  ،کنندگانمصرف یبراآنها ت یسمعلت به اغلباما  ،(Hou et al. 2020 ) اندشده یمعرف

آنها مخصوصا روی نه باال، استفاده از یها و هزآن بهمقاوم  یمارگرهای، ظهور بست یز طیمح آلودگیامکان 

 Holmes and Eckert ) دنشوینم فرنگی(، توصیهشوند )مانند توتهایی که به صورت تازه مصرف میمیوه

1999, Rahemi 2010, Abd-Alla et al. 2011, Behdani et al. 2012, Mbili et al. 2017) استفاده .

پس از  یهایماریب مدیریت یبرا ها،ایگزین کاربرد قارچکشروش ج یکبه عنوان  یاهیگ یهاز اسانسا

انجام شده در مورد آنها  زیادی در ایران و سایر کشورها های پژوهشو  شنهاد شدهیپیراخ یهادر سالبرداشت 

 Salehi et al. 2005, Asghari Marjanlo et al. 2009, Hasani et al. 2009, Mohammadi )است 

and Aminifard 2011, Mohammadifar et al. 2012, Behdani et al. 2012, Aminifard and 

Mohammadi 2013, Salek Mearaji et al. 2015, Liu et al. 2016, Behnamian et al. 2017, 

Mbili et al. 2017, Aliaran et al. 2018, Bergmann and Dole 2018, Mziouid et al. 2018, 

Palfi et al. 2019, Hou et al. 2020, Reang et al. 2020 .)ی هااسانسبعضی ه ک ندانشان داده پژوهشها

 .Dorman and Deans 2000, Pandey et al ) هستند یشکیترکبا یا یشکقارچ خاصیت یدارا گیاهی

2000, Soliman and Badeaa 2002, Palfi et al. 2019)ن است کها مماسانسبعضی ن، ی. بنابرا

پس از برداشت مورد استفاده قرار  یهایماریبمهار  یه در حال حاضر براک ییایمیش هایسممناسب ن یگزیجا

 Isman 2000, Burt 2004, Liu et al. 2016, Safaei-Farahani and ) شندبارند،یگیم

Mostowfizade-Ghalamfarsa 2019). های توت فرنگی بیمارگر و آلودگی میوهبر  یاهیاسانس گ شش اثر

 د. ونش شناساییپژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، تا اسانسهای مناسب برای مبارزه با بیماری ن یدر ا

 Materials and Methods                                                                               هامواد و روش

 جداسازی بیمارگر

منیاط  مشیهد، چنیاران و طرقبیه فرنگیی در مزارع توتفرنگی که از آلوده توت یهاوهیماز  B. cinerea قارچ

روی محییط  پرگنیهقارچ بر اسیاس مشخصیات ، خالص گردید. هاگو با روش تک ، جدا ندی شده بودآورجمع

ها با اسیتفاده از کلییدهای ومرها و مشخصات کنیدیبمکنیدیو شکل، (PDA) آگار ستروزکد ینیزمبیکشت س

در  قیارچ. (Barnett and Hunter 1998, Hennebert 1973, Mirzaei et al. 2007 )  معتبرشناسایی شد

نگهداری شد. با کشت مجدد میسیلیوم این قیارچ بیر  PDA بر روی محیط کشت سلسیوسدمای چهار درجه 

هیای روز، کشیت 3-7به میدت  سلسیوسدرجه  25دمای در انکوباتور با و نگهداری  PDAروی محیط کشت 

هیا از کشت هفت روزه قارچ برای مطالعه اثیر اسیانس .( Zobar 2014 and Dogu) تازه از این قارچ تهیه شد

 زایی قارچ نیز بر اساس اصول کخ، مورد بررسی قرار گرفت.. بیماری(Wang et al. 2010 ) استفاده شد

 و طرح آماری هاسازی غلظتآماده ،هایه اسانسته

، از و مرزه( یسبز، نعناع فلفل رهیزسیاه،  رهیزاهان مورد آزمایش )آویشن، اکالیپتوس، یاز گ تهیه اسانس برای

های هوایی خشک گیاهان مورد مطالعه توسط دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب استفاده شد. ابتدا اندام

لیتر میلی 700گیری ریخته و گرم از آن به داخل بالن ژوژه دستگاه اسانس 100دید. سپس آسیاب پودر گر

ها در گیری، اسانسآب مقطر اضافه شد و به مدت سه ساعت جریان تقطیر انجام گردید. پس از اتمام اسانس

به منظور  (.Salehi et al. 2005 نگهداری شدند ) سلسیوسشیشه رنگی ریخته شده و در دمای چهار درجه 

درصد( به عنوان حالل،  05/0) 80های مورد بررسی در توئین های مورد نظر، ابتدا از اسانستهیه غلظت

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22740387
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میکرولیتر در لیتر محیط کشت،  1000 و 500 ،250، 125های جهت تهیه غلظتامولسیون تهیه شد. سپس 

 45تا  42با دمای  سترون PDAهای حاوی محیط کشت ه فالسکهای مذکور بمقادیر مناسبی از اسانس

درجه اضافه و هم زده شد تا یکنواخت شود. در تیمار شاهد )غلظت صفر( به همان میزان، آب و توئین اضافه 

ها به جای ها در فاز بخار و مایع، غلظت اسانساسانس ریتأثدر بررسی  (.Behnamian et al. 2017شد )

تصادفی  کامالًبه صورت فاکتوریل و در قالب طرح ی این پژوهش اهآزمایشهمه  تهیه شد. محیط کشت در آب

 .ندانجام شدبرای هر تیماربا پنج تکرار 

 بیمارگر بر رشد میسیلیوم های گیاهیاسانس ریتأثآزمایش  

های تشیتکبه داخیل ، های گیاهیمختلف اسانسهای با غلظتکامل  پس از مخلوط شدنها محتویات فالسک

ایین روزه قیارچ در وسیط  هفیتاز کشیت ی مترهشت میلیهای سپس دیسک. ندمنتقل گردید سترونپتری 

بیا آزمیایش این نگهداری شدند.  سلسیوسدرجه  25±1و در انکوباتور با دمای  داده شدقرار  یپترهای تشتک

درصد ممانعیت ندازه گیری شده و اهای قارچ پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد. در روزهای متوالی، قطر کلنی

 آنمحاسیییبه گردیییید کیییه در   I=100×(C-T/C (بیییا اسیییتفاده از فرمیییولاز رشییید میسیییلیوم قیییارچ 

 C شاهدمتر( در مقدار قطر کلنی )میلی ، T و  متر( در تیمیارنیز مقدار قطر کلنی )میلیI درصید بازدارنیدگی 

 et al. Vitoratos ,Zobar 2014 and Dogu ,2012et al.  Behdani2008,  .al et Tripathi )اسیت 

2013, Mbili et al. 2017, Reang et al. 2020). 

 بیمارگر هاگزنی بر جوانه های گیاهیاسانس ریتأث یشآزما

 هیاگلیتر از یک سوسپانسیون میلی 5/0قارچ،  هاگزنی ها بر جوانهاسانسمختلف های غلظتبررسی اثر  برای

( تهیه شده از کشت هفت روزه قارچ، روی محییط کشیت سترونتر آب مقطر یللییم در دییکن 410)با غلظت 

نگهیداری  سلسییوسدرجیه  25±1انکوباتور با دمیای  در د ویپخش گرداز هر اسانس  حاوی غلظت مورد نظر

نزده با میکروسیکو  جوانه هایهاگ، هاگزنی تعیین میزان جوانه برایساعت،  20حدود شدند. پس از گذشت 

 بییییا اسییییتفاده از فرمییییولهاگهییییا  زنیییییاز جوانییییه بازدارنییییدگیو درصیییید  ندشییییمارش شیییید

 I=100×(SC-ST/SC) آنه گردید که در محاسب SC  و  شاهدزده در نهای جوانههاگمیانگین تعدادST  نییز

 ,Abd-Alla et al. 2011 )اسیت  درصید بازدارنیدگیI و زده در تیمیار نیهیای جوانیههاگمییانگین تعیداد 

Aminifard and Mohammadi 2013, Vitoratos et al. 2013, Mbili et al. 2017). 

 ر فاز بخاردفرنگی بر آلودگی میوه توت های گیاهیاسانس ریتأث آزمایش

هیپوکلریت که با فرنگی های سالم توتمیوهروی ، ابتدا هاآلودگی میوهبر  ها در فاز بخاربررسی اثر اسانس برای

سوسپانسیون با ها این میوه هایی ایجاد شد و سپسزخم سترونبا یک سوزن  شده بودند،ضدعفونی  %1 میسد

هیای تلقیی  شیده، بیه داخیل یین میوها. تلقیی  شیدند سترونلیتر آب مقطر در میلی ومکنیدی 610غلظت  هب

بیه میدت و  گردیدندمنتقل به عنوان شاهد حالل و های مورد آزمایش های اسانسدسیکاتورهای حاوی غلظت

در هیر هیا آلیودگی میوهاز  یریجلوگدرصد سپس  .ندشدنگهداری  سلسیوسدرجه  19±1 یدمادر  چهار روز

 .(Mbili et al. 2017 ) تعیین شدتیمار 

 در فاز مایع فرنگیبر آلودگی میوه توت های گیاهیاسانس ریتأث آزمایش

 ی ضدعفونیهاپاشی سط  میوهپس از محلول، هامیوه یآلودگبر  به صورت مایع هااثر اسانس بررسیبرای 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22740387


 زاده و افضلیبیک                                                                    یفرنگتوت یبر کپک خاکستر یاهیگ اثر شش اسانس
Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 

 

133 

هیا میوهروی سط   ،به عنوان شاهد اللحو  هاهای اسانسهر کدام از غلظتبا  (%1 میسدهیپوکلریت با ) شده

در میلی ومکنیدی 610غلظت  بهسوسپانسیون  باها هایی ایجاد شد و سپس این میوهزخم سترونبا یک سوزن 

های پالسیتیکی گذاشیته شیده و بیه های تلقی  شده در داخل کیسیهمیوه .ندتلقی  شد سترونلیتر آب مقطر 

در  هیاوهیم یآلودگاز  یریجلوگدرصد نگهداری شدند. سپس  یوسسلسدرجه  25±1مدت چهار روز در دمای 

 .ن شدییتع هر تیمار

، با نیرم افیزار arcsin√Y X= ( Steel 1997)روش باسازی نرمال از پساز هر آزمایش بدست آمده  هایداده 

MSTAT-C  ندشدمقایسه  دانکن ایچند دامنهون ها با آزمو میانگین ندقرار گرفت واریانسمورد تجزیه. 

 Results                                                                                                                 هایافته

آزمیون  د.ییگردشناسیایی   Botrytis cinerea قیارچ وم،یدیینک و بیرومیدیینک، پرگنیهخصوصیات با مطالعه 

سیاعت پیس از  48 کیه یطیور فرنگی، مثبت ارزیابی گردید بههای توتزایی این قارچ نیز بر روی میوهبیماری

زنی، پوسیدگی کل میوه را در برگرفت و جداسازی مجدد عامل این بیماری از حاشیه بافت سیالم و آلیوده، مایه

  زایی آن را اثبات نمود.بیماری

 آزمیایش، میورد هیایاسیانس بین در که داد نشان های گیاهی بر رشد میسیلیوم بیمارگراسانس ریتأث آزمایش

قسمت در  1000 و 500 ،250 یهاغلظت در سیاه زیرهاسانس . دارد وجود 05/0 سط  در داریمعنی اختالف

ل کشی) ندداشیت را نتیجیه بهترین قسمت در میلیون 1000 و 500 یهاغلظت در اکالیپتوساسانس  و میلیون

غلظت ترتیب به اکالیپتوس و سیاه زیره هایاسانس غلظت بهترین غلظت، ترینکم توصیه اصل به توجه با(. 1

  .گردید تعیین قسمت در میلیون 500و  250 یها

 

 
 یاهیاسانس گ شش مختلف یهادر غلظت Botrytis cinereaوم یلیسیاز رشد م بازدارندگیدرصد  .1شکل 

Figure 1. Percentage inhibition of mycelium growth of Botrytis cinerea by different 

concentrations of  six plant essential oils 
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 یاهیاسانس گشش مختلف  یهادر غلظتBotrytis cinerea هاگ یزناز جوانه یریدرصد جلوگ. 2 شکل

Figure 2. Percentage inhibition of spore germination of Botrytis cinerea by different 

concentrations of six plant essential oils. 

 یطوربه داشتها بودن آن مؤثر، حاکی از بیمارگر زنی هاگبر جوانههای گیاهی اسانس ریتأث آزمایشنتیجه 

ن اثر بهتری داری با شاهد مشاهده گردید.های مورد آزمایش، اختالف معنیاسانسغلظتهای که در تمامی 

بود  قسمت در میلیون 250غلظت در  سبزو زیره  اهیسهای آویشن، مرزه، زیره بازدارندگی مربوط به اسانس

 قسمت در میلیون 1000و  500 یهاجلوگیری نموده و به همراه غلظت هاگزنی امل از جوانهکه به طور ک

 . (2شکل )ماری قرار گرفتنداه در یک گروه آیره سیشن، مرزه و زیره سبز، آوینعناع، ز یهااسانس

بهتیرین نشان دهنیده وه، یها در فاز بخار در شرایط درون زوهیم یها بر آلودگآزمایش بررسی اثر اسانس نتیجه

اه و نعناع یره سیره سبز، آویشن، مرزه و زیز یهااسانس قسمت در میلیون 1000و  500،  250 یهاغلظتاثر 

 (. 3شکل ) بود

 
شش مختلف  یهادر غلظت Botrytis cinerea فرنگی بهی توتهاوهیم یاز آلودگ یریدرصد جلوگ. 3شکل 

 .در فاز بخار یاهیگ اسانس
Figure 3. Percentage inhibition of strawberry fruit infection by Botrytis cinerea in 

different concentrations of six plant essential oils in vapor phase. 
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شش مختلف  یهادر غلظت Botrytis cinerea فرنگی بهی توتهاوهیم یاز آلودگ یریدرصد جلوگ. 4 شکل

 .عیدر فاز ما یاهیگ اسانس
Figure 4. Percentage inhibition of strawberry fruit infection by Botrytis cinerea in 

different concentrations of six plant essential oils in liquid phase. 

وه، یها در شرایط درون زوهیم یع بر آلودگیها در فاز ماآزمایش تعیین اثر اسانسمقایسه میانگینهای دادههای 

قسمت در  1000و  500 ،250 یهااسانس اکالیپتوس و غلظت قسمت در میلیون 1000 غلظتنشان داد که 

با  (.4شکل )گردند میفرنگی های توتآلودگی میوه مانع از بهترین اثر را داشته و اهیساسانس زیره  میلیون

 هایهای زیره سیاه و اکالیپتوس به ترتیب غلظتتوجه به اصل توصیه کمترین غلظت، بهترین غلظت اسانس

 .تعیین گردید قسمت در میلیون 1000 و 250

 Discussion                                                                                                              بحث

، نقیش زایمیاریاهیان در برابیر عوامیل بیگ یدفاعتحریک سازوکارهای در رسد که نظر میبه یاهیگ یهااسانس

 بعضییه کی انیددادهنشیان  ی متعیدداه. گزارش(Mihaliak et al. 1991, Palfi et al. 2019 ) داشته باشند

 Bishop ) ننیدکیم یریپس از برداشت جلوگ یقارچبیماریهای از  یشگاهیط آزمایدر شرا یاهیگ یهااسانس

and Reagan 1998, Reagan 1998, Singh and Tripathi 1999, Bellerbeck et al. 2001, 

Hidalgo et al. 2002, Liu et al. 2016) . اه و نعنیاع یره سیییاه زیدو گ یهاه اسانسکه نشان دادپژوهشی

 سن اسیاییننید و بیر اک مهیار یو را به طور موثروه آلیمدر پس از برداشت  یسترکخا کپک یماریتوانند بیم

 Aminifard and ) ه شیده اسیتیتوصی ییایمیشی مبیارزهن یگزیجیا ین دو اسانس به عنوان روشییاربرد اک

Mohammadi 2013).  

ن یدر ا، یتوت فرنگ یسترکخا کپک یماری، عامل بB. cinerea وه بریط درون زیاه در شرایاثر اسانس شش گ

هیا بیر آن یت ضیدقارچیها، فعالش غلظت اسانسیه با افزاکو نشان داده شد  ندقرار گرفت یمورد بررس پژوهش

و  500، 250 یهیااه در غلظیتیره سی، فقط اسانس زیافته هان یبد. بر اساس ااییش میز افزاین قارچ نیه ایعل

شیه یط درون شیدر شیرا قسمت در میلییون 1000و  500 یهاپتوس در غلظتیالکو اسانس ا امیپ یپ 1000

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22740387
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 پییژوهش یافتییهبییا یافتییه ن یییا ردنیید.ک یرین قییارچ جلییوگیییاوم یلیسیییمامییل از رشیید کطییور بییه

 ( Tripathi et al. 2008 )بیه  قسیمت در میلییون 500تواند در غلظت یپتوس میالکد اسانس اننشان داد هک

 یهیااسیانس یبرخ یضدقارچت یفعال یند، مطابقت دارد. در بررسک یریجلوگ B. cinerea امل از رشدکطور 

را  یشیکن اثیر قیارچیترشیاه بیره سیه زک ه، نشان داده شدB. cinerea بر چند قارچ از جمله ییاهان دارویگ

 نییدک یریجلییوگ قسییمت در میلیییون  400ن قییارچ در غلظییت یییامییل از رشیید اکطییور توانیید بییهیو میی رددا

 ( Mohammadi and Aminifard 2011, Mohammadifar et al. 2012). یهیااز قیارچشن یاسانس آو 

  نیدکیمی یریجلیوگنییز ن یسیکننیده توکدیپیس از برداشیت و تول یزایمیاریب یهیااز جمله قیارچ یمتعدد

( Nguefak et al. 2004, Reddy et al. 1997).  اه و یره سییین پیژوهش اسیانس زییا یهایافتهبا توجه به

میورد  یتوت فرنگی یسترکخا کپک یماریب مهارو بیمارگر ن قارچ یاز رشد ا یرید در جلوگنتوانیس مپتویالکا

 یهیایژگییو یمثبیت بیر برخی ین است اثرکاه ممیره سیه اسانس زک جاآنن حال از ید. با انریاستفاده قرار گ

توانید بیه ین اسیانس میییپتوس است، ایالکتر از امکآن  یو حداقل غلظت بازدارندگ ها داشته باشدوهیم یفکی

اه بیه علیت وجیود یین گییاسیانس ا یروبیکت ضیدمیباشد. فعال شیمیایی یهاشکقارچ یبرا ینیگزیعنوان جا

ه از کیباشید یمی (Linalool) نالولیو ل (Carvacrol) رولکارواک، (Limonene) موننی، ل(Carvon) اروونک

تواننید بیدون یمی یاهیگ یهااسانس.   (Iacobellis et al. 2005)ندکیم یریها جلوگیترکها و بارشد قارچ

 Asghari ) ش دهنیدیهیا را افیزاداشته باشند، عمر آن یت محصوالت انباریفکیبر  یقابل توجه ریتأثه کن یا

Marjanlo et al. 2009). 

 Conclusion                                                                                                     یریگجهینت

و  یسبز، نعناع فلفل رهیزسیاه،  رهیزآویشن، اکالیپتوس، های که از اسانس نداین مطالعه نشان داد یهایافته

، هااسانساین . در بین کردفرنگی استفاده اکستری توتوسیدگی خپبیماری  مدیریتتوان برای می مرزه

 مهارها، برای اسانس زیره سیاه با توجه به اثر بازدارندگی بهتر در شرایط درون زیوه در مقایسه با دیگر اسانس

یز چنین خاصیتی دارد، ولی این اسانس در غلظت گردد. اگرچه اسانس اکالیپتوس نیاین بیماری توصیه م

دارد در حالی که اسانس زیره سیاه در  از آلودگی میوه اثر بازدارندگی به صورت مایع در میلیون قسمت 1000

 کند. میجلوگیری  میوه از آلودگی قسمت در میلیون 250تر پایین غلظت
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