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  چکیده

در معرض  ایران و از جمله گیاهان دارویی بومی که متعلق به تیره نعناعیان) Zhumeria majdae(گیاه دارویی مورخوش 
بیماري درمان دربوده و از لحاظ خواص دارویی بسیار حائز اهمیت است به طوریکه  عمانی-خلیج منطقه پراکنش آن در ،انقراض است

ة خواص ضدمیکروبی و باشند که نشان دهندگیاهی داراي اثرات بیولوژي فراوانی میهاي اسانس. شود می مصرف مختلف هاي
با داشتن پراکنش جهانی و دامنه میزبانی وسیع، هر ساله موجب ایجاد  Sclerotinia sclerotiorumقارچ . ها استقارچی اسانسضد

تکرار با استفاده از گیاه  3تصادفی در کامل بلوك ب طرحبراي این منظور آزمایشی در قال. شودخسارت شدید به تولیدات کشاورزي می
لیتر بر میلی 2/0و  4/0، 6/0، 8/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3، 4 هاياسانس استخراج شده از مورخوش در غلظت .مورخوش انجام شد

مسموم  PDAاز محیط کشت . عنوان شاهد در نظر گرفته شدمورد استفاده قرار گرفت، درحالی که محیط کشت بدون اسانس به لیتر
ترین نتایج تجزیه واریانس حاصل از این پژوهش نشان دادند که اسانس برگ گیاه مورخوش بیش. براي کشت قارچ استفاده شد

 SASافزار  مالیز واریانس در نرآن. دنبر روي رشد قارچ اسکلروتینیا دارلیتر بر لیتر میلی 5/2و  3، 5/3، 4 هايبازدارندگی را در غلظت
  . روز بود 8هاي به کار رفته پس از براي غلظت دار در سطح احتمال یک درصدنشان دهنده اختالف معنی

  
  ، گیاه داروییSclerotinia sclerotiorumاسانس، گیاه مورخوش، اثر بازدارندگی، بیماري گیاهی، قارچ  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

افزایش جمعیت در جهان، تأمین امنیت غذایی براي این جمعیت مستلزم توسعه بیشتر در بخش کشاورزي خواهد با روند فزاینده 
گشا باشد، اما نباید از کنترل عوامل محدودکننده نیز غافل تواند راهدر این راستا استفاده از ارقام زراعی با عملکرد باال و پایدار می. بود

از تولید غذاي جهانی توسط آفات و % 10باشند، بطوریکه محدودکننده تولید، آفات و امراض می یکی از مهمترین عوامل). 7(شد 
نظر به ). 10(میلیون نفر در جهان از غداي کافی برخوردار نیستند  800روند و این در حالی است که بیش از امراض گیاهی از بین می

ها زمینه مناسبی را دارد، مطالعات روي این گیاهان از نظر خواص ضدمیکروبی آناینکه گیاهان دارویی در کشور ما پراکندگی وسیعی 
هاي باکتریایی ها براي جایگزین نمودن داروهایی با منشأ طبیعی براي کنترل و درمان عفونتکند که از نتایج این بررسیفراهم می

هاي کشجایگزینی قارچ ).3(ها گردد عوارض ناشی از آن تواند موجب کاهش مصرف داروهاي شیمیایی واستفاده نمود و این امر می
سودمندي . که سمی نیستند، توجه زیادي را به خود معطوف کرده است) به ویژه با منشأ گیاهی(صنعتی به وسیله ترکیبات طبیعی 

هاي ضد میکروبی این یژگیهاي گیاهی به عنوان جانشین مواد شیمیایی از سویی و وهاي طبیعی مشتق شده از انداماکسیدانآنتی
 Zhumeria)گیاه دارویی مورخوش  ).5(طور تجربی تشخیص داده شده و اخیراً مورد توجه علمی قرار گرفته هاست بهترکیبات که قرن

majdae) توسط 1967 درسال معطر، بسیار گیاه این . است خاکستري یا سفید به رنگ  و سخت و چوبی بن  و پایه گیاهی پایا، در 
  را گیاه رچینگر این و وندلبو. شد نروژ برده به کشور و آوري جمع هرمزگان استان آباد قطب نام مجدا ژومر از منطقه به نروژي محقق
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). 2(نامیدند  Zhumeria majdaeکننده اش  آوري نام جمع به و کردند شناسایی  (Lamiaceae)نعنائیان خانواده از جنس جدیدي 

 گوارشی هاي ناراحتی درمان مانند مختلف هاي بیماري درمان دارویی بسیار حائز اهمیت است به طوریکه در این گیاه از لحاظ خواص
تأثیر ) 2012(امینی و همکاران ). 11(شود  می مصرف زخم التیام درد، سر سرماخوردگی، رفع معده، ترشی نفخ، اسهال، چون

در برابر سه  Thymus kotschyanus Boissو  Zataria multiflora Bioss ،Thymus vulgaris Lضدقارچی سه اسانس روغنی 
مورد بررسی قرار دادند که در  Sclerotinia sclerotiorumو  Rhizoctonia solani ،Fusarium graminearumپاتوژن قارچی 

رشد میسلیومی سه پاتوژن مورد  طور کامل ازمیکرولیتر در لیتر به 200تحقیقات آنها هر سه اسانس استفاده شده قادر بود در غلظت 
 Sclerotiniaها علیه پاتوژن خاکزاد در هر حال مطالعات اندکی، روي فعالیت ضدقارچی اسانس .)4( بررسی بازداري نماید

sclerotiorum  گونه گیاهی که محصوالت  480تر از اسر جهان انتشار دارد و بر روي بیشاین قارچ در سر). 9و  6(انجام شده است
  ).8(زا است د بیمارينشوروغنی را نیز شامل می

  
  مواد و روش

در این مطالعه ابتدا نمونۀ برگ گیاه مورخوش از استان هرمزگان تهیه شده و سپس به دستگاه کلونجر مدل قید شده در 
به دلیل غیر قابل حل ). 1( ساعت  قرار گرفت 2- 3منتقل و مورد تقطیر با بخار آب به مدت) گیرينسامخصوص اس(فارماکوپه بریتانیا 

از محیط کشت عصاره سیب . ها مختلف اثرگذار نیست استفاده شدبودن اسانس در آب، حالل مناسب صمغ عربی که در زیست سنجی
 .استفاده شد اسکلروتینیا باشد مسموم با اسانس مورخوش، جهت کشت قارچهاي عمومی میکشت که از جمله محیط) PDA(زمینی 
تهیه گردید و  لیتر بر لیترمیلی 2/0و  4/0، 6/0، 8/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3، 4 هاياسانس در نظر گرفته بر اسانس رقتهاي غلظت

گراد سانتیدرجه  25±2روز داخل انکوباتور تاریک در دماي  8ها به مدت دیش مسموم، پتري PDAپس از کشت قارچ روي محیط 
در  .روز بعد از کشت قارچ شروع شدند 2ها گیريدرضمن انداره .رشد قارچ مورد ارزیابی قرار گرفتنگهداري شده و پس از آن میزان 

قارچ بیمارگر  گیرياندازه 8 در روز این آزمایش با استفاده از طرح بلوك کامل تصادفی جهت برآورد اثر بازدارندگی اسانس
Sclerotinia sclerotiorum  سپس با استفاده از نرم افزار . گیري شدکش اندازهاز خطرشد میسلیومی قارچ با استفادهSAS 9.1 

گیاه دارویی مورخوش از طریق  اسانس هاي مختلفغلظتدر نهایت تأثیر فعالیت ضد قارچی . تجزیه و تحلیل آماري صورت گرفت
به عنوان  عربی همچنین صمغ .ین شدتعی) p>05/0(ها با استفاده از آزمون دانکن هاي اختالف بین دادهآنالیز  واریانس و شاخص
  .شاهد در نظر گرفته شدند

  
  نتایج و بحث

هاي مختلف اسانس برگ گیاه مورخوش اثرات متفاوتی روي رشد قارچ  دهد که غلظتنشان می)  1جدول (نتایج تجزیه واریانس 
  . دارند ي اسکلروتینیازايربیما

  اسکلروتینیانتایج تجزیه واریانس اثر بازدارندگی اسانس مورخوش بر روي قارچ . 1جدول 
  میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع تغییرات

  ns17/0  2  تکرار
  45/0**  11  غلظت 

  09/0  22 خطا
CV (%)    59/17  

  .باشددار میدرصد معنی 1در سطح ** 
 هايبه طوري که غلظت) 1جدول(درصد نشان دادند  1آزمایش تفاوت معنی داري در سطح احتمال  8هاي مختلف در روز ظتغل

هاي دیگر مورد آزمایش از ند و غلظتباشمی برخوردار  و کشندگی از کمترین مقدار رشد میسلیومی لیتر بر لیترمیلی 5/2و  3، 5/3، 4
طور که در شکل شماره یک مشخص است در تیمار شاهد تمامی همان. اشتنددنبودند ولی تفاوت معنی داري با هم  بیشتر این نظر  

 و برخی از   4در حالی که در تیمار  اند ولیها تشکیل شدهو اسکلروت با رشد میسلیومی قارچ پوشانده شده است دیش سطح پتري
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و اسانس استخراج شده با استفاده از حالل  از رشد قارچ ایجاد شده حالت کشندگی لیتر بر لیترمیلی 5/2و  3، 5/3 تکرارهاي تیمارهاي

  .ایستایی را بر رشد قارچ مورد بررسی داردترین تأثیر قارچصمغ عربی بیش

 
  تم آزمایششمقایسه رشد میسلیومی قارچ در روز ه. 1شکل

هاي م آزمایش در شاهد و غلظتهشتدر روز  اسکلروتینیاهاي مورد بررسی بیشترین مقدار رشد میسیلیومی قارچ در بین غلظت
داري در هاي مختلف روند افزایشی داشته و از از این نظر تفاوت معنیو تغییرات مشاهده شده در غلظت) 1نمودار (پایین بدست آمده 

ث کاهش رشد هاي اسانس مورخوش باعدهد که تمامی غلظتنتایج این مطالعه نشان می. شودسطح احتمال یک درصد مشاهده می
  .قارچ  اسکلروتینیا نسبت به شاهد شدند

 
  اثر بازدارندگی غلظتهاي مختلف اسانس بر رشد قارچ. 1نمودار

  
  گیري کلینتیجه

نشان  Sclerotinia sclerotiorumاثر اسانس برگ گیاه دارویی مورخوش بر قارچ بیمارگر  مورد مطالعه نتایج حاصل از آزمایش
همچنین صمغ عربی که جهت تهیه محلول حالل روغن . گیاه مورخوش اثر بازدارندگی و کشندگی دارددهد که اسانس برگ می

هاي اخیر به دلیل بروز برخی مشکالت ناشی از مصرف در سال .هیچ تأثیري بر روي رشد قارچ ندارد به عنوان شاهد اسانس بکار رفته
 . هاي هرز ایجاد شده استها و علفه مواد بیولوژیکی در کنترل آفات، بیمارياز پتانسیل بالقوسموم شیمیایی گرایش زیادي به استفاده 

   .مورد بررسی قرار داد نیز هاي دیگرایستایی روي قارچعنوان عامل مؤثر در اثر قارچتوان از این گیاه بهدر نتیجه می
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