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  چکیده

 گیاهان از و یکی متداول بوده هرمزگان هقمنط سنتی طب در قدیم هاياز زمان (Zhumeria majdae)گیاه دارویی مورخوش 
ها هستند اسانس گیاهان دارویی هاي مهمیکی از ترکیب .است ایران انقراض معرض در و انحصاري اقتصادي، پرمصرف، مهم، دارویی

میکروبی که نشان دهنده دارا بودن خواص ضدهاي متعددي وجود دارند باشند، همچنین گزارشفراوانی می یکیکه داراي اثرات بیولوژ
-هاي مختلف اسانس برگ گیاه مورخوش بر رشد قارچ بیماريندگی غلظتکشدر پژوهش حاضر اثر  .ها استقارچی اسانسو ضد

، 8/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3، 4 هايغلظتاز مورخوش در اسانس استخراج شده . بررسی گردید Fusarium graminearumزاي
از  .عنوان شاهد در نظر گرفته شدبه مورد استفاده قرار گرفت، درحالی که محیط کشت بدون اسانس لیتر بر لیترمیلی 2/0و  4/0، 6/0

 .تکرار صورت گرفته است 3ا تصادفی ب بلوك کامل این آزمایش در طرح .براي کشت قارچ استفاده شدمسموم  PDAمحیط کشت 
 4 را در غلظتکشندگی  بازدارندگی وترین بیش نتایج تجزیه واریانس حاصل از این پژوهش نشان دادند که اسانس برگ گیاه مورخوش

 درصد 1ل تفاوت معنی داري در سطح احتماهاي مختلف نیز غلظت همچنین در این آنالیز .بر روي قارچ فوزاریوم دارد لیتر بر لیترمیلی
   .نشان دادند از نظر بازدارندگی

  
  دارویی گیاه، Fusarium  graminearum قارچ ،اثر بازدارندگی کشندگی،اثر  انس، گیاه مورخوش،اس :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

درصد مردم در نقاط مختلف جهان به طب سنتی و گیاه درمانی  80تخمین زده که بیش از  ) WHO( سازمان بهداشت جهانی
 سرعت به آن مصرف که جهان سطح در دارویی گیاهان افزون روز اهمیت دلیل به جهت تأمین نیازهاي درمانی خود وابسته هستند و

یکی از  .)3(د باش کشور یدرآمدزای از بزرگی منبع تواندمی  گیاهان این صادرات ،است شده شیمیایی داروهاي از بسیاري جانشین
از تولید غذاي جهانی توسط آفات و امراض گیاهی از بین % 10باشند، بطوریکه ولید، آفات و امراض میوامل محدود کننده تعمهمترین 

گیاهان بیش از صد هزار ). 6(میلیون نفر در جهان از غذاي کافی برخوردار نیستند  800روند و این در حالی است که بیش از می
استفاده از . هاي دفاعی گیاه نقش دارند کنند که بسیاري از آنها در واکنش میمتابولیت ثانویه با وزن مولکولی بسیار پایین تولید 

هاي شیمیایی  کش باشند، به عنوان جایگزین مناسب براي قارچ میایی فعال میهاي گیاهی که حاوي مواد بیوش انسها و اس عصاره
-تر محصوالت کشاورزي را سبب میبازدارنده بیشدرصد کاهش در  20زا به تنهایی نزدیک به هاي بیماريقارچ .پیشنهاد شده است

استفاده از مواد شیمیایی به ). 8(هاي قبل و بعد از برداشت متعددي براي کنترل پوسیدگی قارچی استفاده شده است شوند و روش
محیط زیست و سایر  زائی، دوره تجزیه طوالنی، آلودگیهاي پس از برداشت، به علت سرطانترین روش کنترل بیماريعنوان ابتدایی
گیاه دارویی مورخوش  ).7(ها، محدود شده است و سالمتی انسان) نظیر سمیت و ایجاد رایحه بد(ها روي مواد غذایی اثرات سوء آن

(Zhumeria majdae)  ،درسال ،رمعط بسیار گیاه این. است خاکستري یا سفید به رنگ  و تسخ و چوبی بن  و پایه درگیاهی پایا  
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 رچینگر و وندلبو. شد برده نروژ کشور به و آوري جمع هرمزگان استان آباد قطب از منطقه مجدا ژومرنام  به نروژي محقق سطتو 1967 
 Zhumeria majdaeکننده اش  آوري نام جمع به و کردند شناسایی  (Lamiaceae)نعنائیان خانواده از جدیدي جنس را گیاه این

 ناراحتی درمان مانند مختلف هاي بیماري درمان درص دارویی بسیار حائز اهمیت است به طوریکه این گیاه از لحاظ خوا. )4( نامیدند
 مورخوش، گیاه برگ اسانس ).9( دشو می مصرف زخم التیام درد، سر سرماخوردگی، رفع معده، ترشی نفخ، اسهال، چون گوارشی هاي

 Lepidium.( تیزكتر هايگیاهچه برگ کلروفیل میزان خشک، نوز و تر وزن ، رشد و زنی جوانه بر چشمگیري بازدارندگی اثرات
sativum L(، دژگال )Echinochloa crus-galli(، ی فرنگگوجه)Lycopersicum esculentum (گندم و )Triticum aestivum( 

 تمثب گرم باکتري بر و کشیباکتري اثر Esherichia coli منفی گرم باکتري بر همچنین مورخوش گیاه برگ اسانس ).2( دارد
Staphylococcos aureus  (خواص ضدقارچی گیاهان زنیان ).2( است داشته استاتیک باکتري اثرCarum copticum ( و

بیماري بالیت فوزاریومی خوشه  ).5(ست بر روي قارچ ریزوکتونیا و فیتوفترا قبالً به اثبات رسیده ا) Solanum laciniatum(تاجریزي
Fusarium Head Blight (FHB) این . گردداسر دنیا محسوب میغالت و خصوصاً گندم در سر هاي مهم قارچیاز جمله بیماري

  ).8(تري دارد بیماري در نقاط مرطوب و نیمه مرطوب شیوع بیش
  

  مواد و روش
شده در  مدل قیددستگاه کلونجر  به از استان هرمزگان تهیه شده و سپس در این مطالعه ابتدا نمونۀ برگ گیاه مورخوش

به دلیل غیر قابل حل  .)1( گرفت قرار  ساعت 2- 3به مدتمنتقل و مورد تقطیر با بخار آب  )گیرينسامخصوص اس(فارماکوپه بریتانیا 
هاي در نظر گرفته بر غلظت. ها مختلف اثرگذار نیست استفاده شدبودن اسانس در آب، حالل مناسب صمغ عربی که در زیست سنجی

از محیط کشت عصاره سیب زمینی . گردیدیه تهلیتر بر لیتر میلی 2/0و  4/0، 6/0، 8/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3، 4 يهارقتبا س ناسا
)PDA( فوزاریوم جهت کشت قارچ با اسانس مورخوش شده مسموم ،باشدهاي عمومی میکشت که از جمله محیط اتوکالو شده 

گراد نگهداري سانتیدرجه  25±2روز داخل انکوباتور تاریک در دماي  8هاي مایه زنی شده با قارچ به مدت دیش پتري .استفاده شد
جهت برآورد اثر در این آزمایش با استفاده از طرح بلوك کامل تصادفی  .شده و پس از آن میزان رشد قارچ مورد ارزیابی قرار گرفت

کش لیومی قارچ با استفاده از خطشد میسر Fusarium graminearumقارچ بیمارگر  روز بعد از کشت 8بازدارندگی اسانس تقریباً 
 در نهایت تأثیر فعالیت ضد قارچی. تجزیه و تحلیل آماري صورت گرفت SAS 9.1سپس با استفاده از نرم افزار . گیري شداندازه

ها با استفاده از آزمون دانکن هاي اختالف بین دادهصواریانس و شاخ  گیاه دارویی مورخوش از طریق آنالیز اسانس مختلف هايغلظت
)05/0<p (ن شاهد در نظر گرفته شدبه عنوا عربی همچنین صمغ .تعیین شد.   
  

  نتایج و بحث
هاي مختلف اسانس برگ گیاه مورخوش اثرات متفاوتی روي رشد قارچ  دهد که غلظتنشان می)  1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

  . دارند Fusarium graminearumي زابیماي
  ر بازدارندگی اسانس مورخوش بر روي قارچ فوزاریومواریانس اث تجزیه نتایج. 1 جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع تغییرات
  ns25/0  2  تکرار

  70/16**  11  غلظت 
  68/1  22 خطا

CV (%)    08/11  
                                             .باشددار میدرصد معنی 1در سطح ** 

 به طوري که غلظت )1جدول( درصد نشان دادند 1داري در سطح احتمال تفاوت معنی آزمایش متشههاي مختلف در روز ظتغل
هاي دیگر مورد باشد و غلظتمی برخوردار Fusarium graminearum قارچ روي کشندگی اثر بیشتریناز  لیتر بر لیترمیلی 4

-میلی 2، 5/2، 3، 5/3هاي در غلظت اسانس مورخوش و بیشترین بازدارندگی لیتر بر لیترمیلی  4از غلظت  کمتر ظر ن این آزمایش از
  طور که در شکل شماره یک مشخص همان. داشتندنبا هم  از لحاظ بازدارندگی داريتفاوت معنی هاي دیگربودند و غلظت لیتر بر لیتر
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برخی  در و لیتر بر لیترمیلی 4نده شده است در حالی که در تیمار با رشد میسلیومی قارچ پوشا است در تیمار شاهد تمامی سطح پتري

اسانس استخراج شده با استفاده از حالل  در نتیجه. است نداشته میسلیومی قارچ رشد ،لیتر بر لیترمیلی 5/2 و 3، 5/3از تکرارهاي 
  .مورد بررسی دارد زايبیماري بر رشد قارچ لیتر بر لیتریمیل 4در  ایستایی راترین تأثیر قارچصمغ عربی بیش

  
  آزمایش هشتمقارچ در روز  میسلیومی مقایسه رشد. 1شکل         

هاي آزمایش در شاهد و غلظت مهشتهاي مورد بررسی بیشترین مقدار رشد میسیلیومی قارچ فوزاریوم در روز در بین غلظت
داري در هاي مختلف روند افزایشی داشته و از از این نظر تفاوت معنیات مشاهده شده در غلظتو تغییر) 1نمودار (پایین بدست آمده 

هاي اسانس مورخوش باعث کاهش رشد دهد که تمامی غلظتنتایج این مطالعه نشان می. شودسطح احتمال یک درصد مشاهده می
  .قارچ  فوزاریوم نسبت به شاهد شدند

  
  رشد قارچ برظتهاي مختلف اسانس اثر بازدارندگی غل. 1نمودار

  گیري کلینتیجه
دهد که نشان می Fusarium graminearumنتایج حاصل از آزمایش اثر اسانس برگ گیاه دارویی مورخوش بر قارچ بیمارگر 

حالل  همچنین صمغ عربی که جهت تهیه محلول. دارد روي قارچ مورد بررسی بازدارندگی و کشندگیسانس برگ گیاه مورخوش اثر ا
ایستایی عنوان عامل مؤثر در قارچ به تواندمی این گیاه اسانس در نتیجه .روغن اسانس بکار رفته هیچ تأثیري بر روي رشد قارچ ندارد

مورخوش را که  گیاه دارویی توان اسانسبه نتایج این تحقیق می با توجه. دگیرمورد بررسی قرار  زاي گیاهیبیماري هاي دیگرروي قارچ
  .کش توصیه نمودبه روش تدخینی به جاي سموم قارچ استدي نسبتاً طبیعی براي انسان موا
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