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 خالصه
 

باشند، که استفاده از ها هستند که دارای اثرات بیولوژیکی فراوانی میهای مهم گیاهان دارویی اسانسیکی از ترکیب

جایگزینی های گیاهی، یکی از راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی است. ترکیبات طبیعی در کنترل آفات و بیماری

به وسیله ترکیبات طبیعی )به ویژه با منشأ گیاهی( که سمی نیستند، توجه زیادی را به خود معطوف های صنعتی کشقارچ

های مختلف اسانس استخراج شده با دستگاه کلونجر گیاه دارویی پونه در این آزمایش، اثر بازدارندگی غلظتکرده است. 

(Mentha pulegium L.متعلق به تیره نعناعیان که از جمله گیاها ) ایران است، علیه  اقتصادی و پرمصرف مهم،ن دارویی

 Fusarium equiseti ،Fusarium cerealis ،Fusarium graminearum ،Fusariumزای گیاهی های بیماریرشد قارچ

oxysporum f.sp. lentis ،Fusarium proliferatum ،Aspergillus niger، Botrytis cinerea و  Sclerotinia sclerotiorum 

زا های بیماریداری در بازدارندگی از رشد قارچنتایج این تحقیق نشان داد که اسانس گیاه پونه تأثیر معنی. بررسی گردید

 شناسایی گردید. GC/MSچنین ترکیبات مؤثر موجود در اسانس گیاه دارویی پونه با استفاده از دستگاه هم .دارد

 

 .Mentha pulegium L  ،GC/MSاسانس، پونه، . :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 

های های اخیر به دلیل بروز برخی مشکالت و تهدیدهای ناشی از مصرف سموم شیمیایی در سیستمدر سال

های هرز ایجاد شده ها و علفکشاورزی، گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل بالقوه مواد بیولوژیکی در کنترل آفات، بیماری

برای اساسی  مؤثرهمواد منابع به عنوان و در واقع  هستند های ثانویهمخازن غنی از متابولیتگیاهان دارویی  .[7و  4]است 

دهد، دارای خواص میوزن خشک گیاه را تشکیل درصد 1از  . این ماده که کمترشونداستفاده میبسیاری از مواد دارویی 
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 Menthaبا نام علمی  Labiateaاز خانواده  Menthaهای جنس پونه یکی از گونه. [9] دارویی مؤثر بر موجودات زنده است

pulegium L. و  باشدمی مترسانتی 55تا  11ای به ارتفاع ای استوانهدارای ساقهاست که علفی پایا پونه گیاهی باشد. می

 سطهای صورت گرفته توبررسی. [2] شودها و در طول محور ساقه ظاهر میهای آن به صورت فراهم در کنار برگگل

Kordali ( 2119و همکاران) [5]  ، ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه درAchillea gypsicola  وAchillea biebersteinii 

مورد ارزیابی قرار دادند که های اکسیژنه را نشان دادند و فعالیت ضدقارچی اسانس این گیاهان را نیز مقادیر باالی مونوترپن

 های اکسیژنه نسبت دادند.نسبتاً باالی مونوترپنرا به محتوای این خاصیت ضد قارچی 
 

 

 هامواد و روش .2
 

آوری شده است. برای تهیه اسانس شهر جمعهای آن یعنی منطقه مشگیندر این آزمایش گیاه پونه یکی از رویشگاه

و  گردیداب مانده گیاه آسیهای چوبی گیاهان حذف و باقیآوری شده پس از خشک شدن در سایه، شاخههای جمعنمونه

توسط دستگاه کلونجر)مدل قید شده در  شد و سپسلیتر آب مقطر افزوده میلی 411گرم پودر گیاهی به  41هر بار 

British Pharmacopoeiaهای قارچی این تحقیق شامل جدایهگیری شد. (، به روش تقطیر با آب اسانسF. graminearum ،

F. oxysporum f.sp. Lentis ،F. cerealis، F. equiseti ،F. proliferatum ،S. sclerotiorum ،A. niger و B. cinerea  ،بودند

پزشکی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی تهیه گردید. برای بررسی اثرهای شناسی گروه گیاهکه از آزمایشگاه قارچ

ها با های گوناگون اسانسغلظت ها از روش اختالط با محیط کشت استفاده شد. درصد بازدارندگیضدقارچی اسانس

 .[6]گیری از فرمول ارائه شده توسط پندی محاسبه شدبهره

N=(a-b)/a×100 

 Nزا: درصد بازدارندگی از رشد عامل بیماری 

a زا در پتری شاهد: مساحت کلنی عامل بیماری 

b زا در پتری تیمار: مساحت کلنی عامل بیماری 

شوند مسئول فعالیت عنوان مواد فرار شناخته میلحاظ وزن مولکولی و قطبیت بهکه به  ترکیبات موجود در اسانس

گیاهان  ضد قارچی احتمالی اسانس هستند، بنابراین به منظور برقراری ارتباط بین فعالیت ضدقارچی و ترکیب اسانس

ش کروماتوگرافی گازی توأم با با استفاده از روبررسی مختلف، تجزیه و شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس گیاهان مورد 

هگزان های مذکور با استفاده از حالل اِنمنظور تجزیه کمی و کیفی، اسانس( انجام گرفت. بهGC/MSطیف سنجی جرمی )

(Merck به نسبت )های جرمی از طریق محاسبه ها یا طیفرقیق گردید. در این روش، شناسایی کروماتوگرام 11به  1

ها صورت تحت شرایط یکسان اسانس( C9-C24های نرمال )ها و به کمک تزریق هیدروکربنیبهای بازداری ترکشاخص

و به روش نرمال کردن سطح محاسبه گردید. با مقایسه  Eurochrom 2000افزار ها به کمک نرمگیرد. غلظت ترکیبمی

ت مختلف یک اسانس مورد شناسایی کمی و نتایج فوق با ترکیبات استاندارد و اطالعات موجود در کتابخانه دستگاه، ترکیبا

 . [9و  3] گیرندکیفی قرار می
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 .Fهای قارچهای ترین اثر ضدقارچی علیه قارچاسانس گیاه دارویی پونه نشان داد که بیش ضدقارچی بررسی اثرات

oxysporum f.sp. lentis ،F. proliferatum  وS. sclerotiorum قارچی علیه قارچ ترین اثر ضدو کمA. niger در . باشدمی

نشان داد که  GC/MSاین آزمایش، نتایج حاصل از شناسایی ترکیبات مؤثره اسانس گیاه دارویی پونه با استفاده از دستگاه 

 دست آمده، ترکیبات شیمیایی که دارای(. براساس نتایج به1دست آمده است )جدول مادۀ مؤثره به 51از اسانس گیاه پونه 

درصد، سیس  59/21ترین درصد مواد تشکیل دهندۀ اسانس گیاه پونه هستند شامل مادۀ پیپریتنون اکسید با بیش

در چنین، ترکیباتی که باشند. هممی( درصد 7/12)و منتون  (درصد 4/15)، پولگون (درصد 99/17)پیپریتون اکسید 

 45/6های شیمیایی سیکلو هگزانون )ترتیب عبارتند از ترکیبتر از یک درصد بودند به دارای مقدار بیشاسانس گیاه پونه 

(، درصد 14/2(، لینالول ال )درصد 2/2(، کاریوفیلن اکسید )درصد 11/3(، کاریوفیال )درصد 4/4سینئول )-9و1(، درصد

(. 1)جدول ( مشاهده گردید درصد 19/1متانول )-1-( و سیکلو هگزاندرصد 34/1(، بتاپینن )درصد 13/2سیکلو هگزانول )

شان داد که اسانس پونه کوهی در تجزیه ن [1] (2112الموتی و همکاران )پژوهی در صورتی که پژوهش انجام شده توسط

(، درصد 54/31ترین ترکیبات را پولگون )ترکیب دارد که بیش 22تعداد  GC/MSدست آمده به وسیله دستگاه شیمیایی به

توان اثر ضدقارچی ( تشکیل دادند. در نتیجه این پژوهش، میدرصد 19/11) ( و منتوفوراندرصد 99/15سینئول ) 9و1

 اسانس گیاه دارویی پونه را به وجود این ترکیبات نسبت داد.
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 GC/MSترکیبات مؤثر شناسایی شده در اسانس گیاه دارویی پونه توسط دستگاه  -1 جدول

 شماره ترکیبات مؤثره درصد

 

 شماره ترکیبات مؤثره درصد

0.65 Phenol 
26 

0.07 Furan 
1 

0.05 Z-Citral 
27 

0.03 Bicyclo [3.1.0] hex-2-ene 
2 

0.85 2-Cyclohexene-1-one 
28 

0.91 Alpha.-pinene 
3 

0.02 2-Oxepanone 
29 

0.59 Camphene 
4 

21.59 Piperitenone oxide 
30 

1.34 Beta.-Pinene 
5 

0.07 Beta. Bourbonene 
31 

 0.99 Beta. -Myrcene 
6 

0.23 5-acetyl-2-hydrazino 
32 

 0.02 Beta.-Phellandrene 
7 

0.02 Trans-3,4-Dimethyl-1-

cyclohexene 
33 

 4.4 1,8-Cineole 
8 

3.01 
Caryophylla 

34 
 0.05 1,3,6-Octatriene,3,7dimethyl 

9 

0.46 
Alpha.-Humulene 

35 
 0.15 Gama.-Terpinene 

10 

0.07 
Benzenethiol 

36 
 0.11 Cyclohexane 

11 

0.82 
Germacrene-D 

37 
 0.09 Alpha.-Terpinolene 

12 

0.18 
Bicyclogermacrene 

38 
 2.14 Linalool L 

13 

0.04 
Delta.-Cadinene 

39 
 0.14 Octanyl acetate 

14 

0.12 
Cyclooctene 

40 
 0.97 Camphor 

15 

2.2 
Caryophyllene oxide 

41 
 12.7 Menthone 

16 

0.14 
12-Oxabicyclo [9.1.0] dodeca 

42 
 6.45 Cyclohexanone 

17 

0.18 
Caryophylla-4(12) 

43 
 2.03 Cyclohexanol 

18 

0.22 
2-Naphthalenemethanol 

44 
 1.19 Cyclohexene-1-methanol 

19 

0.05 
Dehydroaromadendrene 

45 
 0.29 Benzofuran 

20 

0.02 
Bicyclo[4.1.0] heptan-3-ol 

46  0.31 Methanone 
21 

0.07 
2-Pentadecanone 

47  15.4 Pulegone 
22 

0.02 
E-1-phenyl-2-(2-pyridyl) 

48  17.89 Cis Piperitone oxide 
23 

0.09 
Octasiloxane 

49  0.26 Menthyl acetate 
24 

0.09 
Silicic acid 

50  0.28 Bicyclo [4.1.0] heptane 
25 
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 گیرینتیجه .4

 

 .F. oxysporum f.sp. lentis ،Fهای قارچترین درصد بازدارندگی اسانس گیاه دارویی پونه علیه مایش، بیشدر این آز

proliferatum  وS. sclerotiorum دست آمد که در اسانس این گیاه نیز ترکیبات شیمیایی که قسمت عمدۀ اسانس را به

 4/15(، پولگون )درصد 99/17(، سیس پیپریتون )درصد 59/21تشکیل داده بودند شامل ترکیبات پیپریتنون اکسید )

دهد شناسایی شد، که ممکن است این درصد ترکیبات اسانس را تشکیل می 69( که حدود درصد 7/12( و منتون )درصد

ایر امید است نتایج این تحقیق بتواند در کنار س ترکیبات در کنار سایر ترکیبات اثرات ضدقارچی مورد بررسی را بروز دهند.

ها در رسیدن به اهداف مدیریت بیماری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. البته، الزم به ذکر است که همیشه آزمایش

برای مبارزه و کنترل معرفی نمود. چه بسا مواد یک گیاه دارای  مادهترین عنوان ارجحتوان مؤثرترین ماده گیاهی را بهنمی

یسم مورد نظر باشد ولی میزان این ماده در آن گیاه کم و از نظر اقتصادی تولید آن مقرون تأثیر بسیار باالیی بر میکروارگان

صرفه نباشد. از این رو برای توصیه یک گیاه باید تلفیقی از میزان عملکرد گیاه، میزان ماده مؤثره تولیدی و میزان تأثیر به

 ضدمیکروبی ماده مؤثره را مدنظر قرار داد.
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Abstract 
 

One of the important components of medicinal plants are essential oils that have many biological effects. The 

use of natural compounds to control of plant pests and diseases, is one of the ways to reduce environmental 

hazards. Replacement industrial Fungicides by natural compounds (specially of plant origin) that are not 

toxic, has attracted a lot of attention. In this experiment, the inhibitory effect of different concentrations of the 

essential oil of pennyroyal (Mentha pulegium L.) belonging to the family Lamiaceae, that is an important, 

economical and high consumption of medicinal plants in Iran, studied against plant pathogenic fungi 

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

proliferatum, Aspergillus niger, Botrytis cinerea  and Sclerotinia sclerotiorum. Results showed that 

pennyroyal essential oil has a significant effect on inhibiting the growth of pathogenic. Also, the active 

constituents of the essential oils of pennyroyal medicinal plant was identified using GC / MS. 

 

Keywords: Essential oil, Mentha pulegium L., Pennyroyal, GC / MS. 
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