
  

  

  

  

  علوم کشاورزي ي دانشکده

  اصالح نباتات زراعت وگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  اصالح نباتاتگرایش  زراعت و اصالح نباتات ي در رشته

  

  عنوان:

 Zhumeria( ضدقارچی اسانس گیاهان دارویی مورخوش اثراتبررسی 

majdae) پونه ،(Mentha pulegium( ) و بومادرانAchillea eriophora(  

  

   :راهنمااساتید 

  دکتر امید سفالیان

  دکتر ناصر زارع

  

 :مشاوراساتید 

  دکتر مهدي داوري

  دکتر محمد صدقی

  

 :پژوهشگر

 یلدا رحیمی

  

  93زمستان 



  یلدا :نام      رحیمی  :دانشجو خانوادگی نام

 Mentha)، پونه (Zhumeria majdaeبررسی اثرات ضدقارچی اسانس گیاهان دارویی مورخوش(   :نامهپایان عنوان

pulegium) و بومادران (Achillea eriophora(  

  دکتر امید سفالیان  و  دکتر ناصر زارع  :راهنما (اساتید) استاد

  دکتر مهدي داوري  و  دکتر محمد صدقی ر: مشاو (اساتید) استاد

                             اصالح نباتات: گرایش          زراعت و اصالح تباتات: رشته          کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

   149 ات:صفح تعداد     29/11/93  دفاع: تاریخعلوم کشاورزي          :دانشکده       اردبیلی محقق :دانشگاه

  :چکیده

هاي صنعتی به وسیله ترکیبات طبیعی (به ویژه با منشأ گیاهی) که سمی نیستند، توجه زیادي را کشجایگزینی قارچ

هاي ها و ممانعت از رشد باکتريبه خود معطوف کرده است. اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماري

نیز اثرات ضدقارچی و ضدباکتریایی بسیاري از ترکیبات گیاهی به اثبات زا به خوبی شناخته شده و امروزه بیماري

 Achillea) و بومادران (Mentha pulegium)، پونه (Zhumeria majdaeمورخوش ( هاي گیاهیرسیده است. گونه

eriophoraلیل داشتن باشد. این گیاهان به د) از گیاهان دارویی مهم، پرمصرف، اقتصادي، انحصاري و بومی ایران می

بعد از تهیه اسانس به روش تقطیر با آب  ،باشند. در این آزمایشخاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی حائز اهمیت می

روش اختالط با محیط کشت  با هاي مختلفدر غلظت دست آمدهههاي گیاهی بتوسط دستگاه کلونجر، از اسانس

PDA  زاي گیاهیي بیماريهارچاثرات بازدارندگی آنها بر روي رشد قا بررسیبراي Fusarium graminearum ،

Fusarium oxysporum f.sp. lentis ،Fusarium cerealis ،Fusarium equiseti ،Fusarium 

proliferatum ،Sclerotinia sclerotiorum ،Aspergillus niger  وBotrytis cinerea .مورد بررسی قرار گرفت 

در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار براي بررسی اثرات ساده و متقابل  در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل

ها در محیط کشت قارچپس از کشت  .محاسبه گردید SAS 9.2 توسط نرم افزار هاتجزیه واریانس استفاده شد و

PDA مختلف اسانس با هاي  گیري شده و درصد بازدارندگی غلظت ها اندازهمیانگین رشد شعاعی قارچ ،داراسانس

چنین ترکیبات مؤثر موجود در اسانس گیاهان دارویی هم محاسبه شد. IP=C-T/C ×100 گیري از فرمول بهره

  شناسایی گردید. GC/MSمورخوش، پونه و بومادران با استفاده از  دستگاه 

  ، ترکیبات مؤثرههاي گیاهیبیماري، اثر ضد قارچی، اسانس، بومادران ،پونه گیاهان دارویی، مورخوش، : هاواژه کلید
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  مقدمه

با روند فزاینده افزایش جمعیت در جهان، تأمین امنیت غذایی براي این جمعیت مستلزم توسعه بیشتر در بخش 

-می عملکرد کنترل عوامل محدودکنندهو کشاورزي خواهد بود. در این راستا استفاده از ارقام زراعی با عملکرد باال و پایدار 

یک چهارم از محصوالت غذایی جهان  FAOطابق گزارش سازمان جهانی م). 1386جعفري و توحیدفر، گشا باشد (تواند راه

در کشورهاي توسعه یافته در معرض شدید  نفریلیون م 5گیرد. در حدود ها قرار میهر سال تحت تأثیر مایکوتوکسین

ششمین عامل از اخیراً به عنوان  ها). آفالتوکسین2003، 1از محصوالت غذایی قرار دارند (شفارد ي ناشیهاآفالتوکسین

سازمان جهانی  ).2004و همکاران،  2اند (ویلیامزقرار گرفته ناك دنیا در کشورهاي توسعه یافتهعامل خطر 10میان 

هاي هایی از مراقبت% جمعیت جهان از گیاهان دارویی براي جنبه80برآورد کرده است که حدود  3WHOبهداشت 

) WHO،چنین طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (هم .)1385، رانو همکا کنند (قائمیبهداشتی خود استفاده می

میلیون نفر از این  9/1گیرد که میلیون نفر در جهان را می 2/2هاي ناشی از مصرف غذا و آب آلوده، ساالنه جان بیماري

-هاي انسان ایفا میبیماريها نقش مهمی را در ایجاد میکروارگانیسم). 2004، 4دهند (بورتقربانیان را کودکان تشکیل می

ها هاي مقابله با میکروارگانیسمکنند. مرگ و میر فراوان ناشی از این عوامل، همواره بشر را بر آن داشته است تا به فکر راه

 ،زیرا .اندیک مطرح شدهتبرآید. مواد شیمیایی استخراجی از گیاهان به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی جایگزین داروهاي سنت

عوارض جانبی کمتري هستند. در کشور ما نیز اهمیت تحقیق و مطالعه روي گیاهان دارویی مشخص گردیده است  داراي

میلیون نفر در ملل  800افزایش روز افزون جمعیت دنیا و نیاز به غذاي بیشتر و گرسنگی بیش از  ).1360موسوي، کاظم(

ژي) از سوي دیگر، امنیت غذایی را با خطر جدي مواجه محروم از یک طرف و محدودیت منابع تولید (آب، زمین و انر

                                                
1 Shefard 
2 Wiliiams et al 
3 World Health Organization  
4   Burt 
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ترین ساخته است. نکته قابل توجه این است که عالوه بر مشکالت مذکور، حدود یک سوم از محصوالت کشاورزي که مهم

یی کاهش زا به تنهاهاي بیماريقارچ که،رود. به طوريها از بین میشود، به وسیله آفات و بیماريمنبع غذایی محسوب می

 هايبیماريهاي قبل و بعد از برداشت متعددي براي کنترل شوند و روش% محصوالت کشاورزي را سبب می20 حدود

منظور کنترل عوامل آور، امري ضروري است. بهحفاظت گیاهان در مقابل عوامل زیان ،بنابراین شده است. قارچی استفاده

هاي ترین روششود که کنترل شیمیایی یکی از متداولبه کار گرفته میهاي مختلفی محصوالت کشاورزي، روش آورزیان

معموالً در طبیعت  ترکیبات شیمیاییولی  ).1386آهون منش،  ؛2007، 1تزورتزاکیسشود (حفاظت گیاهان محسوب می

شود ات زنده میشود و به همین دلیل باعث ایجاد مسمومیت براي انسان، جانوران اهلی و سایر موجودبه کندي تجزیه می

زاي گیاهی در مقابل مواد عوامل بیماريچنین، هم). 2001و همکاران،  3کاستالنوس-آلوارز ؛2001، و همکاران 2(کارامان

 ،ها هستیم. بنابراینزاي مقاوم به آندهند و هر روز شاهد افزایش تعداد عوامل بیماريکش مقاومت نشان میشیمیایی آفت

نیاز به پژوهش در راستاي کشف مواد جدید ضدقارچی که تجدید شونده، سازگار با محیط زیست و به آسانی قابل تهیه 

هاي صنعتی کشجایگزینی قارچهاي اخیر در سال ).1381؛ رمضانی و همکاران، 1997، 4(آگروسنماید ضروري می ،دنباش

- طوريبه نیستند، توجه زیادي را به خود معطوف کرده است. که سمیطبیعی (به ویژه با منشأ گیاهی)  به وسیله ترکیبات

هاي گیاهی به عنوان جانشین مواد شیمیایی از سویی و هاي طبیعی مشتق شده از انداماکسیدانسودمندي آنتی که

 است گرفتهطور تجربی تشخیص داده شده و مورد توجه علمی قرار هاست بههاي ضد میکروبی این ترکیبات که قرنویژگی

، استفاده از خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی گیاهان در بخش کشاورزي چندان مورد دورهاي در سال ).2004رت، و(ب

توجه قرار نگرفته است. اما اخیراً، عوارض جانبی بسیار زیاد داروهاي شیمیایی، گرانی آنها و مشکالت و تهدیدهاي ناشی از 

سبب شده تا متخصصین بخش کشاورزي نیز در کنار محققین  هاي کشاورزيسامانهم شیمیایی در رویه سمومصرف بی

- ها و عصارهاسانس). 1387(ستاري و همکاران،  گیري هر چه بیشتر از گیاهان دارویی برآیندعلوم پزشکی، در صدد بهره

و همکاران،  5باشند (رودریگزهاي زیستی متفاوت، از جمله خواص ضد میکروبی میهاي گیاهی داراي ترکیباتی با فعالیت

هاي ها و عصارهکشی اسانس). در این راستا پژوهشگران زیادي به مطالعه اثرات ضدباکتریایی، ضدقارچی و حشره2005

و  2عالم ؛2004و همکاران،  1موییما ؛2003و همکاران،  7لیپیتاروکی ؛1993و همکاران،  6اند (شیمونیگیاهی پرداخته

  ).2007همکاران، 

                                                
1 Tzortzakis 
2 Karaman et al 
3 Alvarez-Castellanos et al 
4 Agrios 
5 Rodriguez et al 
6 Shimoni et al 
7 Pitarokili et al 
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 جهان مناطق بهترین از یکی دارویی گیاهان رشد ۀزمین در جغرافیایی موقعیت و هوا و آب لحاظ از رانای

بر اساس مطالعات انجام گرفته تعداد  .است بوده دارویی گیاهان مصرف و تولید منبع هم از دیرباز و گرددیم محسوب

گونه داراي خواص دارویی، عطري،  2500بیش از گونه است که از این تعداد  8000هاي گیاهی ایران در حدود گونه

گونه بومی  1700هاي شناخته شده نزدیک به تعداد کل گونه عالوه از). به1384بهداشتی است (اثره، اي، آرایشی و ادویه

 دشونیم مصرف هابیماري درمان درکه به طوري ،ایران هستند که از لحاظ خواص دارویی بسیار حائز اهمیت هستند

- می انگیاه این ضدقارچی و میکروبیضد خاصیت کاربرد گیاهان دارویی داشتن اصلی دالیل از یکی ).1372رگري، (ز

   ). 1381 پور، سلطانی( باشد

هاي شیمیایی از منابع گیاهی نگهدارنده حاويي نگرش منفی مردم در مصرف غذاهادر صنایع غذایی نیز به علت 

). 2004رت، وب ؛1996، 3(هامر و کارسون شودمیمیکروب نیز استفاده به عنوان طعم دهنده به عنوان ضد عالوه بر استفاده

هاي گیاهی به عنوان جایگزین مواد محافظ ساختگی جاي خود را در صنایع غذایی به خوبی ها و عصارهاستفاده از اسانس

هاي گیاهی مورد توجه ها و عصارهروبی، غربالگري اسانسیابی به مواد طبیعی ضدمیکپیدا کرده است. لذا به منظور دست

؛ سونبولی و همکاران، 2006و همکاران،  5؛ کورکوغلو2006و همکاران،  4اردوراكبسیاري از محققین قرار گرفته است (

و  8دايکشی (دوعلف ) و1990و همکاران،  7نماتدکشی (سانگواندر گذشته تأثیر  ).2007و همکاران،  6؛ عبدالواحد2007

عنوان یک رویکرد جدید در گیاهی نیز مورد عالقه و تائید قرار گرفته است. آنچه که به هاي) اسانس1999همکاران، 

با منشأ گیاهی است که عملکرد فرا میزبانی داشته  کشقارچهاي گیاهی مطرح است، تهیه فرموالسیون مدیریت بیماري

آسیا، اقیانوسیه، آلمان و آمریکا صورت گرفته است و نتایج ملموسی از  باشند. اغلب این تحقیقات در کشورهاي منطقه

هاي معطر در و برخی دیگر از روغن 14، اوکالیپتوس13، میخک12، نعناع11، زیره10، شنبلیله9گیاهان ریحانکاربرد اسانس 

مشابه در ایران تأثیرات مثبت زاد به دست آمده است. تحقیقات زاي خاكهاي گیاهی از جمله عوامل بیماريمدیریت پاتوژن

                                                                                                                                              
1 Muyima et al 
2 Alam et al 
3 Hammer & Carson 
4 Erdurak et al 
5 Kurkcuoglu et al 
6 Abdelwahed et al 
7 Sangwan et al 
8 Dudai et al 
9 Ocimum bosilicum L.  
10 Trigonella  foenum-graecum L. 
11 Cuminum cyminum L. 
12 Mentha piperita L. 
13 Caryophillium aromaticus 
14 Eucalyptus camadulensis Dehn 
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؛ جباري و همکاران، 1381؛ شیرزادیان و افشاري، 1381کند (موسوي و همکاران، ها را روي عوامل قارچی تائید میعصاره

  ). 1381؛ قربانی و جعفرپور، 1381

ولی باشند می نایرا انحصاري و اقتصادي پرمصرف، مهم، دارویی گیاهان از 3و بومادران 2، پونه1مورخوش هايهگون

- نظر میضروري به  بنابراین. است انقراض معرض درگونۀ مورخوش  ،متأسفانه به دلیل برداشت بی رویه توسط افراد بومی

 گیاهان دارویی. دنشو برداشته اساسی و مثبت هايگام ارزش با يهاگونه این کردن اهلی و کشت خصوص در رسد که

د که یکی از نگیرهاي مختلف مورد استفاده قرار میهاي قدیم در درمان بیماريمتفاوت از زمان اتداشتن ترکیب ۀبه واسط

همچنین  .باشنداراي اثرات بیولوژیکی فراوانی میهاي اسانسی هستند که دها یا روغناسانس هاهاي مهم آنترکیب

(سلطانی  باشدمیها قارچی اسانسی و ضدة دارا بودن خواص ضدمیکروبد که نشان دهندهاي متعددي وجود دارگزارش

ها، تیمول و به علت دارا بودن مقادیر باالي مونوترپن و پونه 4آویشنهاي خانوادة البیاتا همانند گونه ).1381پور، 

باید متناسب با پیشرفت علم و  امروزه ).1999 5دهند (کرایگ،نشان میاکسیدانی از خود کارواکرول خاصیت آنتی

تواند راه را براي به دست بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاهان می ،مثال عنوانگرفت. بهتکنولوژي از گیاهان دارویی بهره 

). اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در 1386، و همکاران آوردن داروهاي ضدباکتریایی گیاهی و جدید هموار سازد (دادگر

زا به خوبی شناخته شده و امروزه نیز اثرات ضدقارچی و هاي بیماريها و ممانعت از رشد باکترياريدرمان بیم

در این پژوهش خاصیت  ).1999، و همکاران ضدباکتریایی بسیاري از ترکیبات گیاهی به اثبات رسیده است (هامر

 Fusariumزاي گیاهی هاي بیماري، پونه و بومادران روي قارچمورخوشگونه گیاه شامل  3ضدقارچی اسانس 

graminearum ،Fusarium oxysporum f.sp. lentis ،Fusarium cerealis ،Fusarium equiseti ،Fusarium 

proliferatum ،Sclerotinia sclerotiorum، Aspergillus niger وBotrytis cinerea .مورد بررسی قرار گرفت   

  

  

  

  

                                                
1 Zhumeria majdae Rech.f. & Wendelbo 
2 Mentha Pulegium L.  
3 Achillea eriophora L. 
4 Thymus vulgaris 
5 Craig 
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medium to check their inhibitory effects on plant pathogenic fungi Fusarium graminearum, 
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Also the essential ingredients of medicinal plants morkhosh, pennyroyal and yarrow were 
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