
  
  
  
  
  

  



 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دبیلیدانشگاه محقق اراین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

گــرایش            شناســی گیــاهیزیســتي مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته يآموختــهدانــش آرزو ســتودهاینجانــب 

که در  9422434202ي دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به شماره وم پایهعلي دانشکده فیزیولوژي گیاهی

 »هاآللوپاتیک برخی کومارین اثرات بررسی«ي تحصیلی خود تحت عنوان نامهاز پایان 27/06/96تاریخ 

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده

  

ـ     نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1 ه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر       گونـه مـدرك تحصـیلی یـا ب

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطـابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا      در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نمـوده ) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصـات آن را در مـتن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر       

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشـر کتـاب، ثبـت اختـراع و     ا هر گونه بهرهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده ی) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ا، گردهمـایی هـا، سـمیناره  هـا، کنفـرانس  نامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، طـرح  منجمله ابطال مدرك تحصـیلی (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن ) 7

دانم با اینجانب مطابق ضوابط و مقـرّرات  پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز مییرا م...) شکایت توسط دانشگاه و 

 .مربوطه رفتار نماید

 
  آرزو ستوده: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



  
 علوم ي دانشکده

 شناسیزیستگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  فیزیولوژي گیاهیگرایش شناسی زیستي در رشته

  

  :عنوان

  هابررسی اثرات آللوپاتیک برخی کومارین

  

   :راهنما استاد

  دي رضويدکتر سید مه

  

 :مشاور) اساتید( استاد

  دکتر سعید لطیفی نوید

  مهدي داوري دکتر

  

 :پژوهشگر

 آرزو ستوده

  

  1396تابستان 



  
 علوم ي دانشکده

 شناسیزیست گروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  فیزیولوژي گیاهیگرایش  شناسیزیست ي در رشته

  

  :عنوان

  هاللوپاتیک برخی کومارینبررسی اثرات آ

  

 :پژوهشگر

  آرزو ستوده

  

  ............................ يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  دانشیار  سیدمهدي رضوي

  سعید لطیفی نوید

  داوري مهدي

  دانشیار

  دانشیار

    استاد مشاور

    داور  استادیار  علیرضا قاسمیان

  

  96شهریور 



  :تقدیم به
  

  �ر�ن و دلسوزم مادر و پدر

  و 

  عز�زم مهرس

  تقدمي به روح مادر �زرگم و

.�ٓ�که �ٓف�اب �رش در �ٓس�تانه قلمب هرگز غروب خنواهد �رد



  :سپاسگزاري
  

� ا�ن مر�� از  !گاه حممكشد م�عال و �ک�ه �ر �ک�هاینک که � اس�تعانت از درگاه �دوان

دامن از متـام �سـاىن کـه فکـری و معـىل �رمي �ر خود وظیفه مـیام، اجرای �ژوهش پ�ش �ٓمده

انـد و پـا اند، �شکر کمن؛از پدر و مادر عز�زم که مهواره �ش�ت��ان مادی و معنوی من بوده�رده

�ردنـد؛از مهرسـ عز�ـزم کـه �شـ�ت��ان مـن بودنـد،از به پای من متـام �مالميـت مسـريم را حتمـل 

اشـان هـای دلسـوزانهاس�تاد راه�ی ارمجندم ج�اب �ٓقای دکرت س�ید �دی رضوی که راهـ�ىي

را روش�نای مسريم قرار دادند؛ اساتید مشاورم ج�اب �ٓقای دکرت سعید لطیفی نویـد و ج�ـاب 

هـای های عز�زم و مكک�ىس�ٓقای دکرت �دی داوری که زمحت �زرگی �رامي �ش�یدند؛از مه

ی ا�ن عز�زان توف�قات کمن و از درگاه �داوند م�ان �رای مههدریغ �امن نرصا�له�ی قدرداىن میىب

  .اله�ی خواس�تارام



 

  آرزو: نام                                          ستوده: دانشجو خانوادگی نام

  هاخی کومارینبررسی اثرات آللوپاتیک بر :نامهپایان عنوان

  سیدمهدي رضوي دکتر :راهنما استاد 

  کتر سعید لطیفی نوید و دکتر مهدي داوريد : رمشاو )اساتید( استاد 

                       زیست شناسی گیاهی:  رشته                                            کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                             فیزیولوژي گیاهی: گرایش

  68 :اتصفح تعداد               27/06/96 :دفاع تاریخ                            علوم: دانشکده 

  :چکیده

هـاي  وزه بخاطر نقش و استفادهاند و امرشناسی داراي اهمیت بودهور در گیاههاي دترکیبات آللوکمیکال از گذشته

کومارین و گزانتوتوکسین دو نمونه از ایـن ترکیبـات آللوکمیکـال    . اندیولوژیکی که دارند بیشتر قابل توجه قرار گرفتهب

در بسیاري از گیاهـان  ) دنباشکومارین و گزانتوتوکسین فنیل پروپانوئید می( گیاهی است که به عنوان متابولیت ثانویه

در این پژوهش از طرفی اثـرات مهـاري کومـارین و گزانتوتوکسـین بـر روي      . دنهان تیره چتریان وجود داربه ویژه گیا

، Sclerotinia sclerrotiorum،Aspergillus fumigatusزاي گیــاهی همچــون هــاي بیمــاريبرخــی قــارچ

Asperjillus flavus ،Fusarium graminearum ــاکتري ــاي بیمــاريو ب ــله ــاهی مث  Erwinia زاي گی

coratova ،Xanthomonas compestris  با روش انتشار دیسک و تعیینMIC    و از . مورد ارزیـابی قـرار گرفـت

هاي هرز متدوال همچون تاج خـروس، خرفـه، شـبدر    زنی و  رشد علفطرفی اثرات مهاري این ترکیبات بر روي جوانه

  مـواد کومـارین و گـزا نتوتوکسـین بـراي بـذرها،       هاي مختلـف از  ها با تهیه غلظتآزمایش .بررسی شدبرسیم و یونجه 

نتـایج نشـان داد کـه     .ها بر روي نمونه کنترل و تیمار داخل پلیت بررسی شـد ها انجام شد و تأثیر آنها و باکتريقارچ

گرم بـر  میلی 1 غلظت. لیتر کومارین و گزانتوتوکسین داراي تاثیرات آللوپاتی شدیدي استگرم بر میلیمیلی 1 غلظت

بررسـی   Spss21افـزار  ها به کمـک نـرم  داده. باشدمیها و باکتريها ها داراي اثرات قابل توجهی در قارچلیتر آنیلیم

توان پیشنهاد نمود که از کومارین و گزانتوتوکسین به عنـوان جـایگزینی مـواد    می براساس نتایج به دست آمده .شدند

  .استفاده شود هاي هرزدر مبارزه با آفات و علف شیمیایی مضر،

  علف هرز، کومارین، گزانتوتوکسینضدقارچ،  ،ضدباکتري آفات، آللوپاتی، :هاواژه کلید
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  فهرست عالئم اختصاري

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

PDA Potato dextrose agar  

MHA Muller hinton agar 

MIC  Minimum inhibition concentration  

 



  

  

  

  

  

 

  

  :فصل اول

  کلیات پژوهش

  



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    
٢

  

  

  

  مقدمه - 1- 1

تی به هرگونه اثر مستقیم یا غیرمستقیم محرك یا بازدارنده که توسط یک گیاه بر گیاه دیگر از آللوپا

شود گیرد گفته میها به درون محیط صورت میطریق تولید ترکیبات آللوشیمیایی و آزاد شدن آن

)Narwal et al., 1999 .( مطرح شد 1937واژه آللوپاتی اولین بار توسط دانشمند آلمان، مولیچ در سال .

ها نسبت هاي مختلف گیاهی و نیز میکروارگانیسموي آللوپاتی را به تاثیرات متقابل بیوشیمیایی بین گونه

  :انجمن بین المللی آللوپاتی، آللوپاتی را چنین تعریف کرد 1996در سال ). Duke., 2010(داده است 

 ها،گیاهان، میکروارگانیسم هاي ثانوي توسطفرایندهایی شامل تولید و آزادسازي متابولیت«

را تحت ) به غیر ازجانوري(هاي کشاورزي و بیولوژیکی ها که رشد و تکوین سیستمها و قارچویروس

  ترکیبات آللوکمیکال آزاد شده از . »این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند. دهندتاثیر قرار می

لوژي و سایر اعمال حیاتی گیاه از طریق اثر بر هاي محیطی است که بر فیزیوهاي هرز یکی از تنشعلف

یري غشا، جذب ذها، روابط آب، پایداري و نفوذپهاي گیاهی و تعادل آنتقسیم سلولی، تولید هورمون

یون، رویش دانه گرده، جذب مواد معدنی، حرکت روزنه، سنتز رنگیزه ها، فتوسنتز، تنفس، آمینو اسیدها، 

مواد . گذارندها بر رشد نمو گیاهان زراعی اثر میلیپید و فعالیت آنزیمتثبیت نیتروژن، پراکسیداسیون 

هاي گیاهی از جمله برگ، گل، میوه، ساقه، ریزوم، دانه و گرده وجود آللوشیمیایی تقریبا در تمام بافت

  هایی ریشه آزاد این مواد توسط فرآیندهاي تبخیر، تجزیه بقایاي گیاهی، آبششویی و تراوش. دارد

هاي آللوپاتی، ارائه علتی براي هدف پژوهش. کنندوند و پس از آزاد شدن تاثیر خود را اعمال میشمی

تداخل مواد شیمیایی در شرایط طبیعی و معرفی ترکیبات آللو شیمیایی است که از رشد گیاهان دیگر و 

ن علم، جداسازي و هدف دیگر ای. کنندهاي طبیعی  یا زراعی جلوگیري میها در اکوسیستممیکوارگانیسم

ها یا ترکیبات موجود در محیط و آثار تحریکی شناسایی ترکیببات آللوشیمیایی گیاهان یا میکروارگانیسم
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  هدف از پژوهش حاضر، بررسی . ها صورت گرفته استهاست، که بررسی محدودي روي آنآن

  ).Milton & Rolim., 1987(باشد هاي زیستی علف هرز تحت اثر کومارین وگزانتوتوکسین میپاسخ

  هاي کشاورزي سبب توسعه هاي تولید محصولهاي زیست محیطی سیستممحدودیت

هاي مصنوعی ممکن کشدر واقع، استفاده از علف. اندهاي جایگزین مدیریت علف هرز شدهاستراتژي

 است تولید محصوالت کشاورزي پایدار را تهدید کند و منجر به مشکالت جدي زیست محیطی، از

سالمت خطرات  ها و  افزایش آلودگی وکشهاي هرز به علفجمله بروز افزایش مقاومت در علف

                                           ).Narwal., 1999(زیست محیطی گردد 

ضرر براي سالمت پستانداران و محیط زیست ضرر و بیهاي جدید کمکشبنابراین، نیاز به علف

هاي زیستی افزایش کشهاي اخیر، عالقه به توسعه محصوالت طبیعی به عنوان علفسالدر . وجود دارد

اند و نقطه هاي هرز ارائه دادهگیاهان، پتانسیل قابل توجهی براي مدیریت بیولوژیکی علف. یافته است

یاهان مهار رشد گیاه توسط گ). 1393 ،یعقوبی(اند شروعی براي ترکیبات تجزیه شونده در طبیعت بوده

همسایه دیگر براي یک مدت طوالنی و امکان استفاده از یک ترکیبات طبیعی در مدیریت علف هرز به 

  ).Angelini et al., 2003(خوبی مستند شده است 

  

   1هاي ثانویهمتابولیت - 2- 1

رسد هیچ کارکرد کنند که به نظر میهاي متنوعی تولید میگیاهان ترکیبات آلی زیاد با آرایش

هاي ثانویه، تولیدات ثانویه یا به این مواد در اصطالح متابولیت. یمی در رشد و نمو گیاه ندارندمستق

هاي هاي ثانویه هیچ نقش مستقیمی در فراینددر کل براي متابولیت. شودتولیدات طبیعی گفته می

رکیبات غذایی، تمایز ، آسمیالسیون تفتوستنز، تنفس، انتقال مواد محلول، نقل و انتقاالت، ساخت پروتئین

همچنین برخالف . ها تشخیص داده نشده استها و لیپیدهاي کربن، پروتئینگیري هیدراتیا شکل

                                                
1 Secondary metabolite 
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هاي ثانویه گسترش ، متابولیت)هاي آزادها، لیپیداسیدهاي آمینه، نوکلئوتیدها، قند(هاي اولیه متابولیت

یک متابولیت ثانویه خاص اغلب در یک  این به معناي آن است که. محدودي در سلسه گیاهان دارند

شود، در صورتی که متابولیت اولیه در سراسر هاي خویشاوند گونه یافت میي گیاهی یا گروهگونه

  ).  2006تایز و زایگر، (سلسله گیاهان حضور دارند 

  

  هاي ثانویههاي اکولوژیکی متابولیتکارکرد -1-2-1

ــن ترکیبــات موجــب محافظــت از گیاهــان   - ــاه ای ــر خــورده شــدن توســط گی خــواران و در براب

 .شوندزایی میکروبی میها به عوامل بیماريشدن آنآلوده

حشـرات گـرده افشـان و    ) از نظربـو، رنـگ و طعـم   (این ترکیبات بـه عنـوان ترکیبـات جـاذب      -

  .کنندحیوانات پراکنش دهنده بذور گیاهان عمل می

ــل    - ــوان عوام ــه عن ــات ب ــن ترکیب ــرف(ای ــايمع ــاه   ر) ه ــت گی ــط همزیس ــاه و رواب ــت گی قاب

  ).2006تایز و زایگر، (کنند میکروب ایفاي نقش می

  

  انواع متابولیت ثانویه -1-2-2

ــت  ــب متابولی ــته    اغل ــان، در دس ــه انس ــورد توج ــه م ــاي ثانوی ــی  ه ــاي م ــایی ج ــه  ه ــد ک گیرن

  بنــدي هــاي ثانویــه بــر اســاس منشــا بیوسنتزیشــان در ســه گــروه طبقــه       عنــوان متابولیــت بــه

 .دار هســتندهــا و ترکیبــات نیتــروژن  هــا، فنولیــک تــرپن: ایــن ســه گــروه شــامل    .شــوندمــی

هــا هــاي ثانویــه، منــابع و عملکــرئ زیســتی آن    هــاي مختلــف متابولیــت  گــروه) 1-1(جــدول 

ــد   ــی ده ــان م ــت ). Saufi, 2007( را نش ــن متابولی ــایش  از ای ــه آزم ــاي ثانوی ــر روي   ه ــا ب ــاي م ه

  .باشند انجام گرفته استیل پروپانوئید میکومارین و گزانتوتوکسین که یک فن
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 هاي ثانویهانواع متابولیت :1- 1جدول 

  فعالیت زیستی  منابع گیاهی  واحد ساختمانی  گروه

  استات، آمینواسید  آلکالوئیدها

  ترپنوئید، کلسترول

  ها،گیاهان، جلبک

  ها، باکتريهاقارچ

 زدا،سمیت منبع نیتروژن،

  آللوشیمی بازدارنده،

  میکروبیضد  ايهاي رودهها، باکتريگیاهان، قارچ  ایزوپرن  نوئیدهاترپ

 ،coAمالونیل   فالونوئیدها

فنیل  ،coAسینامیل 

  پروپانوئیدها

ها، بازدانگان، نهاندانگان، خزه

  هاها، جلبکها، سرخسباکتري

جدب  ،بیوتیک، رنگیزهآنتی

  کننده نور

  ت ساختاري سد دفاعیظحفا  هاانگان، سرخسبازدانگان، نهاند  فنیل پروپانوئیدها  لیگنین

فیتوآلکسین، ضد قارچی،   هابازدانگان، نهان دانگان، سرخس  فنیل پروپانوئیدها   هالیگنان

  ضد ویروسی ضدمیکروبی،

 

 

  فنیل پروپانوئیدها -1-2-3

هاي کوچک فنلی هستند که داراي یک حلقه فنیلـی و یـک زنجیـره سـه     پروپانوئیدها، مولکولفنیل

شـوند، عامـل طعـم، بـو و مـزه در      پروپانوئیدي سنتر مـی این ترکیبات از مسیر بزرگ فنیل. ربنی هستندک

  هـا در دفـاع بـر علیـه      بسـیاري از آن . کننـد هاي متفاوتی را در گیاهـان بـازي مـی   اسانس هستند و نقش

افشـان و  گـرده زا نقش دارند و یا در حفاظت مکـانیکی، در جـذب عوامـل    خواران و عوامل بیماريگیاه

این ترکیبات در شـرایط تـنش در گیـاه    . پراکنده کردن میوه یا در کاهش رشد گیاهان رقیب دخالت دارند

پروپانوئیدها هستند شامل کمبـود آهـن، نیتـرات و    زایی که محرك تولید فنیلعوامل تنش. شوندتولید می

همچنـین  . باشـند ه فـرابنفش مـی  زا، زخمی شـدن گیـاه و اشـع   مل بیماريافسفات خاك، دماي پایین، عو

مسیر . پروپانوئیدي دخالت دارنددر افزایش تولید ترکیبات فنیل R2R3-MYBفاکتورهاي رونویسی مانند 

هـا،  هـاي الزم بـراي سـنتز لیگنـین، لیگنـان      پروپانوئیدها مسـئول فـراهم کـردن پـیش مـاده     بیوسنتز فنیل

پروپانوئیدها، از مسـیر شـیکمیک   اصلی بیوسنتز فنیل مسیر. باشندفالوونوئیدها و برخی ترکیبات دیگر می

اسـید شـروع   و مسیر مالونیک ) هاي حلقوي مانند فنیل آالنین و تیروزیناسیدمسیر بیوسنتزي آمینو(اسید 

این در حالی است که مسیر . در ساخت بیشتر ترکیبات فنلی در گیاه مسیر شیکمیک اهمیت دارد. شودمی
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 همکـاران زاده و اسـمعیل . (ها اهمیت داردها و قارچمحصوالت فنلی در باکترياسید در ساخت مالونیک

به این دالیل هدف این آزمایش مطالعه تاثیرات آللوپاتیک، ضد قارچ و ضد بـاکتري کومـارین و   ). 1392

  .باشدگزانتوتوکسین می

  

  مواد آللوکمیکال - 3- 1

یــا محصـوالت زائــد تولیــد شــده از   ي گیــاهیهـاي ثانویــه ترکیبـات آللوپاتیــک شــامل متابولیــت 

). Putnam, 1988( شـوند باشـند کـه بـه محـیط اطـراف پخـش مـی       مهمترین مسیرهاي بیولـوژیکی مـی  

ــاص فی    ــدهاي خ ــول فراین ــک محص ــات آللوپاتی ــه ترکیب ــیح داد ک ــتی توض ــوژیکی و فیزیولوژیس زیول

هـاي بسـیاري از   ارگـان در  ایـن ترکیبـات در بسـیاري از گیاهـان و     .باشـند مـی  بیوشیمیایی در گیاهـان 

  ).Putnam & Tang, 1986(شوند ها یافت میها و جوانهها میوهها، گلبرگ: جمله

  

  هاي آزاد شدن مواد آللو کمیکالروش -1-3-1

فرآیند اکولوژیکی که در  4هاي ثانویه گیاهی از طریق ترکیبات آللوپاتیک شامل گروهی از متابولیت

شـویی، تجزیـه، از   عمـل تبخیـر، آب  : شـوند حـیط اطـراف آزاد مـی   آورده شده است بـه م ) 1-1(شکل 

پدیده آللوپاتی فرآینـدي اسـت کـه بـه آزاد شـدن ایـن ترکیبـات        . پسماندهاي گیاهی و تراوش از ریشه

تحـت شـرایط مناسـب،    ). Muller., 1966( شـود آللوپاتیک در نتیجه تاثیر گیاهان سمی مجاور منجر می

 ,.Wu( شـوند زنی علف هرز در حال توسعه منتشر میر محدودکننده جوانههاي گیاهی در مقادیمتابولیت

et al, 2002.(  
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  هاي آزاد سازي ترکیبات آللوکمیکال از گیاهروش :1- 1 شکل

  

  مکانیسم عمل مواد آللو کمیکال  -1-3-2

سـنتز   کندي عمـل فتو  )ج 2یکیا اسید جیبرل 1مهار اثر اکسین) مهار تقسیم و طویل شدن سلول  ب )الف

 مهـار سـنتز پـروتئین و متابولیسـم     )مهار یا تحریک هدایت روزنـه اي  و ) ـمهار یا تحریک تنفس  ه) د

  .)Wang et al., 2006(هاي اختصاصی مهار فعالیت آنزیم )ایی غشا  حتغییرات در تراو) اسیدهاي آلی  ز

  

  کومارین - 4- 1

جـزء   C9H6O2یـب بـا فرمـول شـیمیایی     ایـن ترک . باشدکومارین ترکیبی از دسته ترکیبات فنلی می

تـایز و زایگـر،   (رود ترین ترکیب در این خانواده به شـمار مـی  هاي فنیل پروپانوئیدي بوده و سادهالکتون

   ).Razavi., 2011(حاوي مقادیر زیادي کومارین هستند  5، حبوبات4، سداب3گیاهان تیره چتریان). 2006

                                                
1 oxin 
2 gibberlic acid 
3 Apiaceae 
4 Rutaceae 
5 Fabaceae 
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  فرمول ساختاري کومارین :2- 1شکل 

  

  بیوسنتز کومارین  -1-4-1

کومارین همانند سایر ترکیبات فنلی از بیوسنتز آمینو اسید فنیل آالنین که از مسـیر شـیکمات ناشـی    

مسیر شیکمات یک مسیر بیوسنتزي جهـت بیوسـنتز آمینواسـیدهاي آروماتیـک     . آیدشود، به وجود میمی

این مسیر در جانوران وجود (باشد ها میباکتريها، گیاهان نظیر فنیل آالنین، تیروزین و تریپتوفان در قارچ

  ).ندارد

  

  مسیر شیکمات :3- 1شکل
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هــا و لیگنــین و همچنــین تعــدادي از فالونوئیــدها، کومــارین: از بیوســنتز آمینواســید فنیــل آالنــین

  .شودیدها حاصل میآلکالوئ

ـ  از بیوسنتز آمینواسید تیروزین، گلوکوزید - هـا و آلکالوئیـدها   ونهاي سیانوژنیک، تعـدادي از کوئین

  .شودحاصل می

 & Heldet ،2004( شـوند تعـدادي ازآلکالوئیـدها حاصـل مـی    : از بیوسـنتز آمینواسـید تریپتوفـان    

piechulla(.  

  

  )پسورالن یا متوکسی سورالن(گزانتوتوکسین  - 5- 1

ین بـار در  در واقع نوعی کتونی که اول. گزانتوتوکسین فرانوکومارینی از دسته فنیل پروپانوئیدهاست

که در تیره چتریـان، تیـره سـداب از جملـه     . میوه گیاه فاگوراگزانتوکسی لوییدس استخراج گردیده است

،   Deltasoralen،Oxsoralen در بـازار بـا نـام تجـاري    . شـود عصاره ترنج و هویج وحشـی یافـت مـی   

Meladinine ،Methoxsalen ویتیلیگو و برخـی   شوند و در درمان بیماري پسوریازیس، اگزما،عرضه می

  .گیرداز لنفوم پوستی مورد استفاده قرار می

درجـه   148مـول و نقطـه ذوب آن   . گـرم  18/216، جـرم مـولی آن    C12H8O4فرمول مولکولی آن 

متوکسی پسورالن بوده و قابل حل در اسـتون،  -8بنزوپیران، -6نام دیگر این ترکیب . باشدسانتی گراد می

  ).,.Diawar & Anovel 1999. (جوش الکلی واتر است

  

  فرمول ساختاري گزانتوتوکسین :4- 1شکل 
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  )پسورالن( بیوسنتزگزانتوتوکسین -1- 1-5

  .است Mevalonateاست و مسیر  shikmate مسیر بیوسنتز گزانتوتوکسین ترکیبی از مسیر

  

  

  بیوسنتز گزانتوتوکسین: 5- 1شکل 

  

  

  سنتز شیمیاي متوکسالن :6- 1 شکل
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  خروس وحشیمشخصات تاج  - 6- 1

هاي هرز به عنوان یکی از علف Amaranthus Amaranthaceaeتاج خروس وحشی با نام علمی 

شود باشد که باعث ایجاد مشکالتی در رشد محصوالت زراعی میشایع مزارع اکثر مناطق دنیا می

)Leger & Schveiber., 1989 .(باال در  هاي اخیر به دلیل قدرت سازگاري نسبتااین علف هرز در سال

این گیاه  .)Bavec & makar., 2002( هاي وسیعی از شرایط محیطی توانسته در جهان گسترش یابددامنه

 c4 مسیر فتوسنتزي اي در سطح جهان است که به دلیل رشد نامحدود  وسومین علف هرز غالب دو لپه

دوست نظیر ذرت و آفتابگردان  ادر دماي باال و نور شدید به ویژه در مزارع گیاهان زراعی تابستانه و گرم

  ).     ,.Rafael et al 2001( دهدقدرت بیشتري از خود نشان می

  

  1مشخصات خرفه - 7- 1

، که در Oleraceaاز خانواده  Portulaca oleraceaبا نام علمی ) پرپین(علف هرز خرفه یا پرپهن   

مه، کف، تینا نیز معروف است گیاهی فارسی و عربی به اسامی دیگري نظیر بخله، کلنگ، فرفخ، بقله فاط

هاي ي قرمز، گلهاهاي ضخیم و متقابل آبدار سبز و ساقهاي گوشدارو برگاست علفی، یکساله با ساقه

  .),.Okafor et al 2014( هاي سیاه ریز که خواص دارویی دارندزرد یا سفید کوچک و تخم

کند و دامنه به خوبی رشد می دار که در شرایط گرم و خشکخرفه وحشی علف هرزي است آب

هاي مختلف این گیاه از آب، مواد لعابی، بخش. رویندها و شرایط اقلیمی مختلف میاي از خاكگسترده

اکسیدان و عناصر معدنی متعدد ، مواد آنتیco3پکتین، پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهاي چرب غیر اشباع 

اکسیدان شامل ترکیبات آنتی. تشکیل شده است) لنیومآهن، مس، منگنز، پتاسیم کلسیم، فسفروس(شامل 

و همچنین خرفه منبع . آلفاتوکروفرول، اسید آسکوربیک و گلوتاتیون به وفور در این گیاه وجود دارد

  ).,.Sultana & Rahman 2013( باشدمی Q10خوبی براي کوآنزیم 

                                                
1 Portulacacea oleracea L 
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  1مشخصات یونجه - 8- 1

 M.sativaع زراعـی آن گونـه   نـوا بوده و ا  Fabaceaeو خانواده  Medicagoیونجه متعلق به جنس 

 .),.Tanm & Serin 2004( باشند که یک گیاه اتوتتراپلوئید استمی

اي در جهان است که به علـت دارا بـودن مـواد    ترین گیاه علوفهمهم )Medicago Sativa L(یونجه 

و غنی بودن از نظر کلسیم و  Cو  Aها به ویژه ویتامین غذایی فراوان شامل پروتئین، مواد معدنی، ویتامین

اي نسـبت بـه گیاهـان    خوراکی باالي آن برتري ویژهپایین بودن درصد سلولز، باال بودن عملکرد و خوش

یونجـه  . انـد اي یالوسرن نامیدهاي دیگر دارد و به همین دلیل آن را طالي سبز و ملکه گیاهان علوفهعلوفه

است که در شرایط بدون علـف هـرز، تـراکم مطلـوب خـود را طـی       گیاهی چند ساله از تیره نیام داران 

هـاي تیـره   هاي هرز به ویژه چنـد سـاله  کند ولی در صورت ظهور علفچندین سال پی در پی حفظ می

  ).1386کریمی، ( شودگندمیان، از تراکم مطلوب یونجه به تدریج کاسته می

  

  2شبدر برسیم - 9- 1

 Trifolium(بقــوالت یــا لگومینــوز بــا نــام علمــی  شــبدر برســیم یــا شــبدر مصــري از خــانواده

Alexandrium L (باشد می) ،1392قنواتی و همکاران.(  

ناطق دنیا وجـود  گونه از آن در م 300هستند و حدود  Trifoliumهاي حقیقی متعلق به جنس شبدر

صـورت تجـارتی    گونه آن به 9باشد و فقط گونه آن از نظر کشاورزي مهم می 25در این میان تنها . دارد

  ). Zamanian., 2006( اي استاي دو لپهترین گیاه علوفهشبدر پس از یونجه مهم. شودکاشته می

 باشـد اي خانواده لگومینـوز در منـاطق معتـدل و مرطـوب مـی     ترین گیاهان علوفهها جزء مهمشبدر

)Diority et al., 1988 .(  

  

                                                
1 Medicago sativa 
2 Trifolium resupinatum 
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  1مشخصات قارچ اسکلروتینا - 10- 1

سیدگی اسکلروتینیایی در برخی گیاهان زراعی از جمله آفتابگردان در تمام منـاطق  کپک سفید یا پو

عامـل بیمـاري قـارچ    . آوردهاي شمال غربی خسارت شدیدي به بـار مـی  جهان و در ایران نیز در استان

Sclerotinia sclerrotiorum  وS.minor ي بافت آلوده. عالئم اصلی بیماري در طوقه گیاه است. باشدمی

اگر شـرایط رطـوبی و دمـایی    . شوداي و خاکستري درآمده و دچار پوسیدگی شده میطوقه به رنگ قهوه

مزرعه مناسب باشد، پوشش انبوهی از میسلیوم سفید رنگ قارچ عامل بیماري در اطراف طوقـه تشـکیل   

میسلیومی،  همچنین مدتی بعد از تشکیل این توده. شود که در این مواقع مرگ گیاه حتمی خواهد بودمی

. کنند که در ابتدا چون جوانند، رنگشان هنوز سفید اسـت هاي قارچ شروع به تشکیل شدن میاسکلروت

هـاي تیـره رنـگ را در    اند، اگر طوقه را بشکافیم، انبوهی از اسکلروتدر گیاهانی که در اثر بیماري مرده

نگهـداري آن بـه    و  PDA یطجداسازي و کشت قارچ بیمارگر در محـ . داخل بافت ساقه خواهیم یافت

هایی سیاه رنگ شبیه فضله موش است خواهـد شـد   مدت یک هفته در انکوباتورباعث تشکیل اسکلروت

  ). 1387 ،آقاجانی و همکاران(

  

  2شخصات قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوسم - 11- 1

سـانی و  هـاي ان عمال ایجاد بیمـاري او هوا بوده و  هاي شایع در محیطها یکی از قارچآسپرژیلوس

زاي داشته هاي متعدد این جنس، گونه فومیگاتوس نقش بیشتري را در بیمارياز بین گونه. حیوانی هستند

تر کونیدي در این قارچ از دالیل ایـن امـر   ها و اندازه کوچکژنتیک، سموم، آنزیمکه تعداد و قدرت آنتی

  .)Latge., 1999(هستند 

  

  

                                                
1 Sclerotinia sclerrotiorum 
2 Asperjillus fumigatus 
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concentrations of coumarin and xanthotoxin for seeds, fungi and bacteria. Their effect on 

control samples and in–plat treatment. The results showed that 1mg/ml Coumarin and 

Xanthothoxin are of serious allelopathy effects. Their 1mg/ml concentration has significant 

effect on fungi and bacteria. Data were measured by SPSS21 Software. According to the 

results, it is suggested that Coumatin and xanthothoxin can be replaced by harmful 

chemicals against pests and weeds. 
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