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 چکيده
های گياهيست. خطر برای كنترل بيماریهای نوین، سالم و بيهای با منشأ گياهي یکي از روشها و اسانساستفاده از عصاره

ميکروبي ضدمشخص شده است كه تركيبات استخراج شده از گال بلوط دارای خواص دارویي و درماني متعدد بوده و دارای خواص 
 .Quercus brantii varقارچي تركيبات استخراجي از گال بلوط ایراني )باالیي نيز هستند. این پژوهش با هدف ارزیابي اثرهای ضد

persica) ناشي از زنبورAphelonyx persica  زای گياهي )فوزاریوم، آلترناریا، پيتيوم و فيتوفتورا( های مهم بيماریروی تعدادی از قارچ
های متناسب های مختلف محيططي آزمون ،A. persicaنجام شد. برای این منظور پس از تهيه عصاره آبي، استوني و متانولي از گال ا

های قارچي و نيز اسپورزایي آنها در ها تهيه و ميانگين رشد و وزن پرگنههای گوناگوني از انواع عصارهآگاردار و مایع دارای غلظت
وابسته به   A. persicaهای گالقارچي عصارهگيری و با شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد اثر ضدر عصاره اندازههای متفاوت هغلظت

ها نشان داد اگرچه مقایسه ميان اثر عصاره .یابدميافزایش  هاقارچي آنهمراه با افزایش غلظت عصاره، خاصيت ضد وغلظت بوده 
است، اما عصاره الکلي  های قارچي نداشتهداری روی رشد و وزن پرگنهقارچي معنيصيت ضدهای مورد استفاده خاها در غلظتعصاره

داری موجب طور معنيليتر و باالتر بهگرم بر ميليميلي 17و  07های كه عصاره الکلي در غلظتطوریها را مهار كرد. بهاسپورزایي قارچ
تری رو الزم است در مطالعات آینده در زمينه كاربرد دارویي آن تحقيقات جامعیناهای كشت قارچي شد؛ ازكاهش توليد اسپور در محيط

 انجام شود.

 
 گياهي. زایبيماری هایقارچ قارچي،ضد خواص ایراني، بلوط گال، های کليدی:واژه

 

 مقدمه
 زایبيماری هایقارچ در مقاومت پدیده ظهور به توجه با

 بودن شيميایي، محدود هایكشقارچ به نسبت گياهي
 در آنها بارزیان و سوء آثار نيز و شيميایي هایكشقارچ
 افتنی برای پژوهش و انساني، تحقيق بهداشت و زیستمحيط
 و الزم كمتر، جانبي عوارض با طبيعي هایكشقارچ

 و بين نقش این (. در2002et al. Bernardo ,ضروریست )
 ایهبيماری انواع كنترل در گياهان طبيعي اهميت تركيبات

 و ویروسي باكتریایي، قارچي، هایبيماری جملهاز گياهي
 برای یکسو از زیرا است؛ برجسته و بارز نماتدها بسيار

 كنترل روش بذرزاد و زادخاک زایبيماری عوامل از تعدادی
 ذكر كه همانطور دیگر سوی از و ندارد وجود پایداری و مؤثر
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 سنتتيک، سموم انواع به مقاومت هایپدیده پيدایش شد
 جانوران، در شيميایي سموم مصرف از ناشي هایمسموميت

 مومس هایباقيمانده سوء اثرهای نيز و مفيد حشرات و آبزیان
 زیستمحيط و انسان سالمت برای را ایعدیده مشکالت

 بسياری روایناز (. et al.,Soković 2013) است آورده فراهم
 فرموالسيون و تهيه جدید فناوری از استفاده با كشورها از

 ياهيگ منشأ و پایه با هایكشآفت جملهاز غيرشيميایي سموم
اند نموده گياهي مهم هایبيماری تلفيقي كنترل به مبادرت

(2017 ,et al.Nikolova ) .های درختان در این ميان گال
 واقع ناهنجاریها درای دارند. این گالبلوط اهميت ویژه

رات حش ویژهبه و بندپایان از ایجاد شده توسط گروهي رشدی
( ریشه و شاتن ميوه، ساقه، برگ،) مختلف هایاندام روی

زنبورهای خانواده  ميان آنها در كه هستند بلوط درختان
(Cynipidaeجایگاه ) خاصي ( 2002دارند et al.,Stone  .)

 فعاليت از ناشي گال نوع 11 انجام شده، تحقيقات براساس
 بلوط مختلف هایگونه روی از خانواده این گالزای زنبورهای

 et al.,Sadeghi ) است شده شناسایي و آوریجمع ایران در

2006, 2010.) 
های ایجاد است كه خواص درماني بلوط و گال زمانيدیر

و (  et al.,Shrestha 2014شده )شده بر روی آن آشکار 
های دست آمده از گالنشان داده شده است كه عصاره به

بلوط دارای تركيبات فنولي مانند تانيک اسيد و گاليک اسيد 
 Hussein) اكتریایيباست و این تركيبات دارای اثرهای ضد

2000 et al., ،)ویروسيضد (2001 et al., Fatima ،)
 ایحشره و ضد آفات (et al., Digrak 1999) قارچيضد

(2002 et al., Redwane )باشد. البته تاكنون استفاده از مي
ویژه های مختلف در مبارزه با بيمارگرهای گياهي بهگال

عنوان یک هدف مهم توسط محققان مختلف ها بهباكتری
( فعاليت 7333و همکاران ) Digrakدنبال شده است. 

 Quercusجمله بلوط ضدميکروبي عصاره چند گياه از

(Kotschy) Hedge & Yalt. macrolepis  و گال ایجاد
Alternaria alternata های شده بر روی آن را عليه قارچ

(Fr.) Keissl. ،Wehmer um italicumPenicilli ،
(Corda) Sacc. Fusarium equiseti  وCandida 

Logan McCool albicans  ارزیابي كردند. نتایج این
بررسي نشان داد كه عصاره گياه بلوط و گال ایجاد شده بر 

دليل مقادیر باالی تانن از باالترین خواص روی آن به
 اثر Fan (2770،)و  Basriقارچي برخوردار بودند. ضد

 هایگال استوني و آبي هایعصاره ضدباكتریایي
Q. infectoria رمو گ مثبت گرم هایباكتری از تعدادی بر را 

 شده آزمایش هایباكتری در ميان. كردند بررسي منفي
sStaphylococcus aureu هب نسبت باكتری ترینحساس 

ی ترتأثير پایين هاگونه سایر روی هاعصاره. بود هاعصاره
نداد.  نشان حساسيتي هيچ Escherichia coli اما داشتند،

Nagesh هایگال متانولي عصاره اثر (،2772) همکاران و 
Q. infectoria بر را Enterococcus faecalis بررسي 

 اثر متانولي عصاره كه داد آنان نشان نتایج. نمودند
 .اردد فکاليس انتروكوكوس عليه باالیي باكتریایيضد

persicaLindl. var.  Quercus brantii )ایراني  بلوط

(Jaub and Spach) Zohary )و ترینفراوان برودار، یا 
 .رودمي شماربه زاگرس عرصه در بلوط گونه ترینگسترده

 در پيرانشهر و سردشت در كشور غربشمال از گونه این
 هایگونه سایر با مخلوط صورتبه غربيآذربایجان استان
 هعرص در خالص توده صورتبه فارس فيروزآباد تا بلوط

 از حاصل هایگال دیگر، سوی از .دارد پراكنش زاگرس
Melika, Stone,  Aphelonyx persicaگالزای زنبور

Villar-Sadeghi & Pujade و جانبي هایجوانه روی 
 محلي زبان در كه شودمي تشکيل ایراني بلوط هایشاخه

 مناطق تمام در آن فراواني و شودمي گفته برامازو آن به
 et al.,Sadeghi ) است شده گزارش ایراني بلوط پراكنش

2010.)  
با توجه به احتمال وجود برخي تركيبات ضدقارچي در 

های ناشي از تغذیه زنبورهای عصاره استخراج شده از گال
 رد مشخصي مطالعه كهآنجایيزا روی درختان بلوط و ازگال

 مطالعه این در بود، نشده انجام ایرانيبلوط  هایگال مورد
ها الاین گ استوني و متانوليعصاره آبي،  قارچيضد فعاليت

 .قرار گرفت ارزیابي مورد بررسي و
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 هامواد و روش
های در این مطالعه پرگنه قارچهای قارچي: جدايه

sp. Phytophthora ،sp. Pythium ، solani Fusarium

(Mart.) Sacc.  و(Fr.) Keissl. ria alternataAlterna 
 كارگيری روشاز دانشگاه تربيت مدرس دریافت و با به

های سپس از كشتسازی شد. ریسه نمودن خالصنوک
  بررسي اثر تركيبات استخراجي گال استفاده شد. برای هتاز

نياز مورد Aphelonyx persicaهای گالمواد گياهي: 
از استان كهگيلویه و بویراحمد از درختان بلوط ایراني 

 آوری شد. جمع
 

 آب و متانول، استون از استفاده با هاگال از گيریعصاره
در آزمایشگاه  A. persicaآوری شده های جمعابتدا گال -

خوبي آسياب شد تا به پودر نرمي تبدیل و در دستگاه خردكن به
(. آنگاه Basri & Fan, 2005آنها انجام شود )گيری از عصاره

 مش گذرانده شد. 0/7دست آمده از الک پودر به
گرمي برداشته  777دست آمده، سه مجموعه از پودر به -

ها، دست آوردن عصاره محلول در استون گالشد. برای به
ليتر استون ریخته ميلي 077گرم پودر گال درون  777مقدار 

س په در دستگاه سونيکاتور قرار داده شد. دقيق 27مدت و به
يلتر ف توسط كاغذ صافيسوسپانسيون  از گذشت زمان مربوطه

 (.7شد )شکل 
ليتر استون اضافه و ميلي 977دست آمده سپس به رسوب به-

دقيقه قرار داده شد  27دوباره در دستگاه سونيکاتور به مدت 
 (.2گردید )شکل  فيلتر توسط كاغذ صافيو بار دیگر 

شده حاصل از هر دو مرحله های فيلترپس از آن عصاره-
با هم تركيب و توسط دستگاه تقطير تغليظ شد تا حالل استوني 

نهایت رسوب خشک (. در9كامالً از آن جدا شود )شکل 
دست آمده برای )عصاره خشک مواد محلول در استون( به

 نگهداری به یخچال منتقل شد.
 

  
 گرفتن در حالل و دستگاه سونيکاتورپودر گال پس از قرار  -1شکل 

 

 
 شده با کاغذ صافي های گال فيلترعصاره -2شکل 
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 و رسوب خشک حاصل Aphelonyx persicaهای تهيه شده از گال جداسازی حالل از عصاره -3شکل  

 

ها، دقيقاً عصاره محلول در الکل گالدست آوردن برای به
طبق روش ذكر شده در مورد حالل استوني عمل شد، یعني 

 جای استون از متانول استفاده شد.فقط به

ها نيز همانند برای استخراج عصاره محلول در آب گال -
روش مذكور عمل شد، با این تفاوت كه در مرحله نهایي 

ر، ستفاده از دستگاه تقطيجای امنظور تبخير نمودن آب، بهبه
سيلسيوس به مدت درجه  07دست آمده درون آون به عصاره

دو روز قرار داده شد تا آب آن كامالً تبخير گردد و رسوب 
 دست آید.خشک به

ز ا ریيهای مختلف عصاره گال در جلوگاثر غلظت يبررس
  يقارچ هایهيجدا ييرشد و اسپورزا

 كامالً طرح با لیفاكتور شیآزما قالب در هاشیآزما نیا
 سه مارهايت همه برای هاآزمون نیا در .شد انجام يتصادف
 تعبار يبررس مورد فاكتورهایو  شد گرفته نظر در تکرار
عصاره  يعنی سطح سه شامل) گال عصاره نوع -7 :از بودند

 سه شامل) مختلف هایغلظت -2آبي، الکلي و استوني(، 
 رتيلميلي در گرميليم 17و  07، 20 هایغلظت شامل كه سطح

 طيمح قتيحق در و بوده شاهد ماريت همانكه  صفر غلظتو 
 لیدتب برای و شد گرفته نظر در عصاره گال فاقد هایكشت
شد( و  استفاده يبازدارندگ درصد به هاهیجدا رشد اندازه
پيتيوم، فيتوفتورا،  هیجداچهار  شامل) قارچ هایهیجدا

 ند.بودفوزاریوم و آلترناریا( 
ها در دو گروه شامل ارزیابي در محيط كشت شیآزما

 جامد و ارزیابي در محيط كشت مایع انجام شد.

 طيدر مح يقارچ هایهيجدا وميسليرشد م ارزيابي -1
 مختلف عصاره گال هایغلظتحاوی  کشت جامد

 عصاره حاویجامد  كشت هایطيمح كردن آمادهبرای 
 در گرمميلي 17 و 07 ،20، نظرموردهای در غلظت گال

 الگ الکلي و استوني آبي، هایعصاره از هریک از ليترميلي
 & Basriگردید ) اضافه PDA محيط به استریل صورتبه

Fan, 2005). به هامنظور اطمينان از عدم آلودگي، پليتبه 
تلقيح شدند. و بعد  نگهداری هود زیر در روز 9 مدت

 هيهت روزه ده كشت طيمحهای قارچي ترتيب كه از جدایهاینبه
های جامد حاوی طيمح در هاقارچ رشد ميزان تعيين برایو 

 هپرگن حاشيه از مساوی مقدارهای مختلف عصاره گال، غلظت
 طیشرا و اصول تیرعا با و دهیبرها در حال رشد جدایه

 یامحتو هایدیشپتری مركز به وارونه صورتهب سترون
سپس محيط  .انتقال داده شد گال عصاره مختلف هایغلظت
 درجه 21 دمای در انکوباتور درهای تلقيح شده كشت

 ظتغل هربرای . شدند نگهداری هفته کی مدت بهسيلسيوس 
 نظر گرفته شد.جدایه سه تکرار در  هر و

 طيمح در هاقارچهریک از  پرگنه هم بر عمود قطر دو
در هر  گال هایعصارههای مختلف غلظت حاوی هایكشت

 سبح بر ریيگاندازه .گيری شدیک هفته اندازه از بعدتکرار 
 هیجدا هر برای مربوطه اعداد و هانيانگيم و انجام متريليم

 اندازه ،ميزان رشد ميسليوم محاسبه برای. شد ثبت و محاسبه
 شده داده قرار كشت هایطيمح روی كه هياول هایدیسک قطر

 درش زانيم اساس،نیابر .شد كم پرگنه قطر اندازه از بودند
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 هایغلظت همه در يقارچ مختلف هایهیجدا وميسليم
  .آمد دستهب عصاره گال شدهادی

 کشت طيدر مح يقارچ هایهيجدا وميسليوزن م ارزيابي -2
 مختلف عصاره گال هایحاوی غلظت عيما

 هاقارچ شده توليد ميسليوم خشک وزن ارزیابي برای
 .شد استفاده دكستروز -زمينيمایع عصاره سيب محيط از

 در ينيزمبيس گرم 277 مایع، كشت هایطيمح هيته برای
 عیما سپس ،دهيجوشان ساعت مين مدت به آب تريل کی

 بهپس از آن . شد داده عبور ململ پارچه از شده دهيجوشان
 با محلول یينها حجم و افزوده دكستروز گرم 77 عیما نیا

 قهيدق 27 مدتهب هامحيط .شد رسانده تريل کی به مقطرآب
 زا پس .نددیگرد اتوكالو وسيلسيس درجه 727 دمای در

 درجه 07 به كشت طيمح دمای دنيرس و شدن اتوكالو
 کيوتيبيآنت هاباكتری رشد از ریيجلوگ برای وس،يلسيس

هریک از  به ليتر در گرمميلي 077 ميزان به نيلسييآمپ
 17 و 07 ،20 هایغلظتسپس . شد افزوده هامحيط

 يوناست ،يآب هایعصاره از کیهر از ليترميلي در گرميليم
ا همحيط به استریل صورتهبو  مجزا طورهب گال يالکل و

و  ینگهدار هود ریز در روز 9 مدتبهها . ارلنشد اضافه
 بعد تلقيح شدند.

یع ما كشت هایطيمح به يقارچ هایهیجدا انتقالمنظور به
های جدایه تمام از دیجد كشت کی ابتدا، گال عصاره حاوی

 روز ده مدتبه هابعد پليت و شد هيته PDAقارچي در محيط 
 .شدند دارینگه يکیتار در وسيلسيس درجه 12 دمای در

فعال  حاشيه از مساوی ابعاد با دیسک یک رشد، از پس
 و پيتيوم فوزاریوم، آلترناریا، هایقارچ روزه ده هایپرگنه

 به سترون شرایط در مجزا طورهب و برداشته فيتوفترا
های دارای غلظت مایع كشت محيط حاوی هایفالسک

 روز 71 مدتهب هافالسک .شد تلقيحمختلف عصاره گال 
 .شدند داده قرار دقيقه در دور 71 دور با کريش دستگاه روی
 سپنظر گرفته شد.  جدایه سه تکرار در هر و غلظت هربرای 

 افيص كاغذ و بوخنر قيف ،خأل پمپ از استفاده با مدت، این از
 نآ ميسليوم از قارچ هایكنيدی حاوی مایع محيط شدهسترون

 را مارهايت از کیهر از آمده دستبه هایميسليوم. گردید جدا
 با آن كامل كردن خشک از پس و شسته استریل مقطرآب با

 آن وزن تا شد داده قرار ترازو روی صافي، كاغذ از استفاده
 .گرددو ثبت  تعيين
 

 کشت طيدر مح يقارچ هایهياسپور جدا ديتول ارزيابي -3
 مختلف عصاره گال هایحاوی غلظت عيما

از  کیمورد دو قارچ فوزاریوم و آلترناریا، هر در
 در آزمایش قبل های قارچ كهمایع حاوی كنيدی هایمحيط

آوری شده بودند، دو مرتبه در ظرف استریل زیر قيف جمع
سانتریفيوژ قرار  9777دور  دردقيقه  77و هر بار به مدت 

بعد از سانتریفيوژ، مایع داخل لوله  در مرحله اول، گرفتند.
ریخته شد و رسوب حاصل از آن در ته  دورسانتریفيوژ 

خلوط م مقطر استریل كامالًلوله سانتریفيوژ، با مقداری آب
و بعد از حصول اطمينان از اختالط آنها برای بار دوم 

 77با  يوژفیرسوب ته لوله سانتر دوباره .دیسانتریفيوژ گرد
ر برای شمارش اسپو مقطر مخلوط و معلق شد.ليتر آبميلي

برداشته  رليتليمي کیاز این سوسپانسيون  شمارالم گلبول با
كه رسوب اسپور یيآنجااز تهيه شد. رقتو از آن سریال 

مقطر استریل سوسپانسيون شده ليتر آبميلي 77قارچ در 
ح زیر شرتعداد اسپور نهایي به محاسبه بود، در نتيجه نحوه

 انجام شد.

 
 77تعداد رقت  × 177 ×ميانگين تعداد اسپور شمارش شده در تکرارهای هر تيمار  × 77

 
د چننتایج آماری با استفاده از آزمون تجزیه واریانس 

ر افزاها از نرمتحليل دادهوتجزیه برای بررسي شد. طرفه
SPSS .با آزمون ها همچنين مقایسه ميانگين استفاده شد

انجام  چند طرفهای دانکن و آناليز واریانس دامنهچند 
نظر گرفته ( در ≥ P 77/7) بودندار معني. مالک گردید

 شد.
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 نتايج
 طيدر مح يقارچ هایهیجدا وميسليرشد م ارزیابي -7

 مختلف عصاره گال هایغلظتحاوی  كشت جامد
 ایهثير عصارهأت های مربوط بهنتایج تجزیه واریانس داده

نشان داد  چيقار هایهیجدا وميسليمختلف گال روی رشد م

 ،يهر سه نوع عصاره الکل یبرده شده برا كارهب یزهاوكه د
اثر  Aphelonyx persicaدست آمده از گال به يو استون يآب

كنندگي از رشد ميسليوم قارچي دار و ممانعتضدقارچي معني
 (.7اند )جدول هنداشت

 

 عصاره گالانواع مختلف از  یهاکشت جامد حاوی غلظت طيدر مح يقارچ یهاهيجدا وميسليرشد م انسيوار هيتجز جينتا -1جدول 
Aphelonyx persica 

 درجه آزادی نوع عصاره
 ميانگين مربعات

 آلترناريا فوزاريوم فيتوفتورا پيتيوم

 ns672/7 ns 111/7 ns 961/7 ns 731/7  9 عصاره آبي

 ns916/7 ns 211/7 ns 710/7 ns 797/7  9 عصاره استوني

 ns 017/7  ns717/7 ns 271/7  ns710/7 9 عصاره الکلي
=ns دارعدم معني 

 

 اهدار نبودن تفاوت ميزان رشد قارچمعنيدليل بنابراین به
 یآمار یهاتحليلوانجام تجزیه كار برده شده،هب یدر تيمارها

ها به روش آزمون دانکن داده نيانگيم بندیمنظور سطحبه
 پذیر نبود.امکان
 طيدر مح يقارچ هایهيجدا وميسليوزن م ارزيابي -2

 مختلف عصاره گال هایحاوی غلظت عيکشت ما
یک از هيچنشان داد كه  هاداده انسیوار هیتجز جینتا
در  A. persicaگال  ياستون ي یاآب ،يالکل هایعصاره

داری روی پرآوری پرگنه معني ريثأتمورد استفاده،  یزهاود
 (.2جدول )اند ها نداشتهو وزن ميسليوم قارچ

وزن ميسليوم  نظر به اینکه نتایج حاصل از بررسي
های استخراج شده از گال ها نيز نشان داد كه عصارهقارچ

A. persica  برای هر سه نوع عصاره الکلي، آبي و استوني
 داریرچي معنيكار برده شده اثر ضد قادر تمام دوزهای به

ها به روش داده نيانگيم بندینداشته است؛ البته سطح
 .نبود آزمون دانکن ميسر

 

 عصاره گالانواع مختلف از  یهاحاوی غلظت مايعکشت  طيدر مح يقارچ یهاهيجدا وميسليوزن م انسيوار هيتجز جينتا -2جدول 
Aphelonyx persica 

 درجه آزادی عصارهنوع 
 ميانگين مربعات

 آلترناريا فوزاريوم فيتوفتورا پيتيوم

 ns721/7 ns 771/7 ns 771/7 ns 777/7  9 عصاره آبي

 ns722/7 ns 777/7 ns 772/7 ns 777/7  9 عصاره استوني

 ns 770/7  ns777/7 ns 721/7 ns 772/7 9 عصاره الکلي
=ns دارعدم معني 

 

 



 761                                                                                                2، شماره 71، جلد تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمي

 

 کشت طيدر مح يقارچ هایهياسپور جدا ديتول ارزيابي -3
 مختلف عصاره گال هایحاوی غلظت عيما

پس از تجزیه آماری نتایج این آزمون مشخص كرد كه 
كشت  طيبه مح A. persicaگال متانولي عصاره اضافه نمودن 

دار در ميزان توليد اسپور توسط قارچ موجب تغيير معني
ه كحاليآلترناریا و فوزاریوم نسبت به شاهد شده است؛ در

مورد استفاده،  یزهاودر د يیا استون يآبهای عصارهافزودن 
 (.9ها نداشت )جدول داری روی توليد اسپور قارچمعني ريثأت

 

ختلف م یهاحاوی غلظت مايعکشت  طيدر مح وميو فوزار ايآلترنار هایاسپور توسط قارچ ديتول زانيم انسيوار هيتجز جينتا -3جدول 

 Aphelonyx persica عصاره گالانواع از 

 درجه آزادی نوع عصاره
 ميانگين مربعات

 آلترناريا فوزاريوم

 ns716/7 ns 729/7  9 عصاره آبي

 ns711/7 ns 717/7  9 عصاره استوني

  016/7  121/7 9 عصاره الکلي
=ns دار  عدم معني   داردرصد معني 77/7: در سطح 

 

ها به روش آزمون دانکن نشان داد كه داده نيانگيم سهیمقا
گرم/ ميلي 17و  07به ميزان گال  متانوليعصاره اضافه نمودن 

ميزان ( و به1ليتر به محيط كشت قارچ فوزاریوم )شکلميلي

ليتر به محيط كشت قارچ آلترناریا گرم/ ميليميلي 17
داری موجب كاهش توليد اسپور در طور معني(، به0)شکل
 های كشت مایع شد.محيط

 

 
 العصاره گانواع مختلف از  یهاحاوی غلظت مايعکشت  طيدر مح ومياسپور توسط قارچ فوزار ديتول زانيمانگين مقايسه مي -4شکل 

Aphelonyx persica توسط آزمون دانکن 
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 العصاره گانواع مختلف از  یهاحاوی غلظت مايعکشت  طيدر مح آلترناريااسپور توسط قارچ  ديتول زانيممقايسه ميانگين  -5شکل 

Aphelonyx persica توسط آزمون دانکن 

 

 بحث
 هایایراني گال بلوط درخت به اینکه توجه با

 مورد كه تاكنون مطالعه چنداني در دارد فردیبهمنحصر
 گال نوع به توجه با و تفکيک به آن ميکروبيضد خاصيت

 مناسب و زمينه این در بود، تحقيق نشده انجام شده ایجاد
هدف  پژوهش با این رو،ایناز .رسيدنظر ميبه كاربردی
 لوطب گال از استخراجي تركيبات قارچيضد اثرهای ارزیابي
 انجام گياهي زایبيماری مهم هایقارچ از تعدادی روی ایراني

 .شد
 هایعصارهاگرچه ، داد نشان این تحقيق از حاصل نتایج

مورد  یزهاوددر  A. persicaگال  ياستون ي یاآب ،يالکل
ا هداری روی رشد و وزن ميسليوم قارچمعني ريثأتاستفاده 

گرم ميلي 17اند؛ اما عصاره متانولي این گال در غلظت نداشته
گرم ميلي 17و  07ليتر در قارچ آلترناریا و در غلظت بر ميلي
ر د اسپوتولياز داری طور معنيليتر در قارچ فوزاریوم بهبر ميلي
 .كردجلوگيری قارچ 

 درها در شرایط مطلوب اسپورزایي زیادی داشته و قارچ
-مي يفراوانبه سهولت توليد اسپورهای غيرجنسي این شرایط 

كننده آلودگي نمایند كه این اسپورها واحدهای اصلي ایجاد
در شيوع قارچ گردند. اما توانند سبب محسوب شده و مي

توليد  هااری از قارچمواقع بروز شرایط نامساعد، بسي
اسپورهای  جای آناسپورهای غيرجنسي را كاهش داده و به

رو این. ازكنندجنسي مقاوم یا اسپورهای غيرفعال توليد مي
یا های آلترنارممکن است كاهش توليد اسپور غيرجنسي قارچ

های باالی های كشت حاوی غلظتو فوزاریوم در محيط
شدن شرایط كشت برای آنها عصاره گال مربوط به نامساعد 

 باشد.
 .باشندميتانن  یدارا ی بلوطهاگالگزارش شده است كه 

های مازوج سبز، مازوج سفيد یا ميزان تانن موجود در گال
يغي ای و تزرد، خرنوک، قشکای علفي، سيچکا، قلقاف، ستاره

درصد  76و  20، 26، 97، 97، 11، 07، 02ترتيب برابر با به
از سوی دیگر  (. et al.,Sadeghi 2010ت )اس گزارش شده

 ياهيهای گكه تانن موجود در عصاره مشخص شده است
ل الح مؤثرترینمتانول  ميکروبي هستند وضد تيفعال دارای

 et al.,Ding ) است اهانيگ تانن از باتيبرای استخراج ترك

نامساعد نمودن محيط كشت  تيتوان خاصمي نیبنابرا(. 2017
 ه وجودبرا  گالعصاره سپور قارچي توسط برای توليد ا

 ویژه عصاره متانولي()بهعصاره  نیا درموجود تانن  باتيترك
 ها از تركيبات مهمتاننگونه كه ذكر شد همانزیرا ، نسبت داد

 گرفته Tanningكهن تانن از واژه  هستند. در درختان بلوط
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یک تکنولوژی سنتي عایق و حفظ  كنندهشده است كه منعکس
 برای توصيف روند تبدیل پوست آنباشد و از كردن مي

 های گياهي كه ازحيواني به چرم با استفاده از عصاره
 دستههای گياهي متفاوت بهای مختلف گونهقسمت

(. تانن در McGee, 2004كردند )آورند، استفاده ميمي
ميوه، چوب،  پوست درخت،مانند گياه  های مختلفقسمت

ي یهاگونهمانند های گياهي گونه در برخيبرگ، ریشه و گال 
گزارش شده است  بيد و كاج، توس بلوط، اكاليپتوس،از 

(Chavez, 1996-Giner). ها متشکل از گروه بسيار تانن
بندی هدست فنلي اتتركيب وجزهستند كه  متنوعي از پليمرها

تانن (. ارزش دارویي  et al.,Skocibusic 2006اند )شده
ندان توسط دانشم اثر ضدسرطاني آنبيوتيک و آنتي عنوانبه

كه شده است بررسي های متعددی مختلف و در پژوهش
ها تانن قارچي آنها اشاره نمود.اثر ضد توان بهجمله مياز

 ای و حتيهای رشتهها، مخمرها و قارچباكتری توانند برایمي
های پروتئين ها با رسوبتانن ها سمي باشند.ویروس

وانند تها ميتانن شوند.آنها ميو تکثير کروبي مانع از رشد مي
ا هدسترس ميکروب های غذایي درباعث شوند كه پروتئين

به دام انداختن آهن، باند سازوكار یا از طریق  ،قرار نگيرند
ي های حياتاختصاصي با پروتئين شدن هيدروژن و پراكنش

ي قادرند با مهار ها حتتانن نقش كنند. ها ایفایمانند آنزیم
های انساني مانع از كریپتاز معکوس در ویروس آنزیم ترانس

 (. et al.,Harvey -Mueller 2019) آنزیم آنها شوند تکثير
نتایج حاصل از تحقيق همسو با نتایج این پژوهش، 

Borjian Brojeni ( 2776و همکاران ) عصاره كه نشان داد
 ه،كافي تانن و مشتقات مربوطبلوط ایراني با دارا بودن مقادیر 

داشته است. های ضدميکروبي در شرایط آزمایشگاهي اثر
 هایو گال ثره این گياهؤتانن از مهمترین مواد م كهآنجایياز
د كه رسنظر ميبه، كننده استعفونيقابض و ضد هایبا اثر آن

ميکروبي انواع بلوط به مقدار تانن موجود ضد ميزان خاصيت
همراه با افزایش و  ی گياه بستگي داشته باشدهادر عصاره

در  .یابدميقارچي آن افزایش غلظت عصاره، خاصيت ضد
مشاهده این پژوهش های اساس نتایج آزمونهمين راستا، بر

مورد  یزهاوددر  A. persicaگال گردید اگرچه تأثير عصاره 

؛ دار نبودها معنياستفاده روی پرآوری و رشد ميسليوم قارچ
های كشت موجب گال در محيط افزایش غلظت عصارها ام

و  Safaryبا مطالعه  كهطوریگردد. بهها ميرشد قارچ كاهش
 باكتریال بلوطكه بر روی اثر آنتي( 2773)همکاران 

Querqus brantii  شد و  انجام باكتری بيمارگر 1عليه
متناسب با افزایش غلظت  رشد بازدارندگيافزایش قطر هاله 

 تحت ایمطالعه در همخواني دارد. متانولي بلوط بود، عصاره
ميوه  هيدروالکلي عصاره باكتریایيضد فعاليت عنوان ارزیابي

و همکاران  Ebrahimi توسط دیسک انتشار روش به بلوط
 يدارای تركيبات ایراني بلوط كه است شده داده نشان (،2777)
 باكتری روی بر اثر عصاره و است باكتریایيضد خصوصيات با

 زایشاف با همراه و بوده آن ميکروبيمواد ضد غلظت به وابسته
 افزایش نيز باكتری اطراف رشد عدم هاله عصاره قطر غلظت

( نيز 2772و همکاران ) Sharifiدر نتایج مطالعه  .یافته است
 ساپرولگنياعليه  Q. persica بلوط ميوهقارچي عصاره اثر ضد

با افزایش غلظت عصاره،  همراه وابسته به غلظت بوده و
 قارچي آن افزایش یافت.خاصيت ضد

نقش عصاره متانولي برگ مورد در مطالعه دیگری كه در 
ا هدیسک روی تعدادی از باكتری گياه بلوط به روش انتشار

گيری ساعت اندازه 21هاله عدم رشد بعد از  قطر انجام شد،
تر، و باالليتر گرم بر ميليميلي 277غلظت  دركه  مشخص كرد

 ها مؤثر بودتعدادی از ميکروارگانيسم این عصاره روی
(2009 et al.,Kharazmi در .) كه توسط تحقيقي Karimi  و

 عصاره مختلف هایغلظت بررسي اثر با (2777همکاران )
 هرپس ویروس اتصال از بعد و مراحل قبل بر ایراني بلوط

 تغلظ بررسي همچنين و هدف به سلول 7 تيپ سيمپلکس
این  كه است شده اعالم شده، انجام هدف بر سلول آن سميت
 صالاز ات قبل در ليترميلي بر گرمميلي 2/7 غلظت در عصاره

 غلظت از این محدوده در اما بوده مؤثر سلول به ویروس
 Ghasemi مطالعه در .است نداشته سلول برای سميتي

Pirbalouti هميکروبي عصارضد اثر (2772همکاران ) و 
 Q. branti تعدادی از  روی دیسک دیفيوژن روش به

 .شدن باكتریایي مشاهدهضد اثر ولي شد، ها بررسيباكتری
 این تحقيق از حاصل نتایج و شده ذكر موارد به توجه با
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 Aphelonyx گال هایعصاره كه كرد گيرینتيجه توانمي

Melika persica (ویژه عصاره الکلي آنبه) ایراني بلوط روی 
 ا،هحتي ویروس و هاميکروارگانيسم سایر بر تأثير همانند
اثر ممانعت از  همچنين و رشد دارندگيباز اثر دارای

 تارساخ تفاوت علت به احتماالً باشد؛ امامي اسپورزایي قارچ
 زانمختلف، مي هایميکروارگانيسم و فيزیولوژیک تشریحي

 تفاوت همانند عصاره این رشد دارندگيباز غلظت حداقل
روی  رب مختلف، هایميکروارگانيسم بر تأثير سموم شيميایي

 .تاس بوده متفاوت نيز های مورد بررسي در این تحقيققارچ
اج استخر در حالل نوع كه داد نشان مطالعه همچنين نتایج این

ت دسبه عصاره است و مؤثر گال گياهي فعال هایمتابوليت
ل كنتر در متفاوتي اثرهای تواندمي مختلف هایدر حالل آمده

 همراه به نتایج در مجموع این .باشد داشته گياهي بيمارگرهای
دارو  شپيدای منجر به تواندمي زمينه این در بيشتر تحقيقات

 سموم از استفاده و مناسبي شود قارچيضد گياهي )ها(ی
 از يناش جانبي عوارض و دليل سميتبه را سنتزی قارچيضد
 .دهد كاهش آنها
های مختلف بيولوژیک گرچه در حال حاضر فراوردها

های گياهي ای برای كنترل آفات و بيماریطور گستردهبه
ا و هگيرد، ولي كاربرد اسانسمختلف مورد استفاده قرار مي

ها در مراحل اوليه تحقيق های استخراج شده از گالعصاره
ت. سمورد بررسي قرار گرفته و دانش ما در این زمينه محدود ا

راهي برای دستيابي به  زمينه این در گسترده مطالعات انجام
زای كنترل عوامل بيماری منظوربه ترهای جدیدتر و ایمنروش

طبيعت ایران دارای انواع  گياهي خواهد بود. از سوی دیگر
 شده جادیا هایگالباشد كه های بلوط ميمختلفي از گونه

 باتيو ترك اندازه نظر شکل، زنبور، از عونبا توجه به  روی آنها
 ای گریكشورهای د شده در جادیهای الادهنده با گليتشک

ارد. د ریيچشمگ اتالفكشور اخت کی در مناطق مختلف يحت
ته داش زين يمتفاوتیي دارو صاساس ممکن است خوانيهمبر

 توصيهرو این(. از et al.,Sadeghi 2010 ,2006) باشند
 هایدر این زمينه روی سایر گالتحقيقات دیگری  دشويم

ها نيز درختان بلوط انجام و خواص ضدقارچي آن گال
 ارزیابي شود.
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Abstract 

     One of the new and safe methods for controlling plant diseases is the use of herbal essences 

and extracts. It has been determined that the extracts from oak galls have multiple medicinal and 

therapeutic properties and also have high antimicrobial properties. The present investigation 

aimed to evaluate the antifungal activities of compounds extracted from oak (Quercus brantii var. 

persica) gall formed by Aphelonyx persica wasp against a number of important phytopathogenic 

fungi (Phytophthora, Pythium, Fusarium and Alternaria). After preparation of the aqueous, 

acetone and methanol extracts of A. persica galls, in different assays, the appropriate agar and 

liquid media containing various concentrations of extracts were prepared and weight average, 

growth and sporulation of fungal colonies were evaluated and then compared with the controls. 

Findings of this study demonstrated that the antifungal properties of the A. persica gall extract 

were concentration-dependent where its antifungal effect was increased with increasing the 

extract concentration. The data analysis revealed that none of the gall extracts concentrations 

significantly affected the growth and weight of fungal colonies, while the alcoholic extract in high 

doses (50 and 70 mg/ml) inhibited sporulation significantly; therefore, more comprehensive 

research is needed in future studies on its drug use. 

 

Key words: Antifungal effects, Gall, Phytopathogenic fungi, Quercus brantii var. persica. 

 

 


