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  مینا تشویقی نژاد/ شالکون و مشتق نانوذره آن فعالیت دگرآسیبی ترکیببررسی   :نام پدیدآور و عنوان

  مهدي رضوي و دکتر علیرضا قاسمیاندکتر سید  : راهنماان استاد

  دکتر اسداله اسدي و پریسا نصرالهی  :ان مشاوراستاد

  1/11/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  95  : اتتعدادصفح

  شناسیزیست  :نامه شماره پایان

  :چکیده

مشـتق   از شـالکون و  محیطی زیستبهینه و بدون ضرر امکان استفاده هدف از این پژوهش بررسی :هدف 

  .استهاي هرز براي مبارزه با آفات گیاهی و علف شالکون  نانوذره

نانوذره پلیمـري شـالکون سـنتز شـد و     PLGAبا استفاده از پلیمر  در این پژوهش:شناسی پژوهش روش

ــرات مهــاري ــالکون و  اث ــانومشــتق ش ــري ذره ن ــر رويشــالکون پلیم ــارچ ب ــاريهــاي برخــی ق  زاي بیم

 Sclerotiniasclerrotiorum،Aspergillusfumigatus،Asperjillusهمچونگیــــــــــــــاهی

flavus،Fusariumgraminearumــاکتري ــاي و بــ ــاريهــ ــاهی  زاي بیمــ ــونگیــ Erwiniaهمچــ

coratova،Xanthomonascompestris،Bacilluscereus با روش انتشار دیسک و تعیینMIC مورد ارزیابی

هاي هرز متدوال همچون تاج زنی و رشد علفاثرات مهاري این ترکیبات بر روي جوانهچنینهم قرار گرفت

، 1هـاي ها با تهیه غلظتها براي بذرآزمایش.خروس، خرفه، شبدر برسیم و یونجه مورد ارزیابی قرار گرفت

گرم  میلی25/0، 5/0، 1، 5/1، 2هاي ها باتهیه غلظتو براي قارچلیتر  میلیبر گرم  میلی001/0، 01/0، 1/0

شـالکون و  از لیتـر   میلـی بر گرم  میلی1،  10، 20، 30، 40هايها با تهیه غلظتو براي باکتريلیتر  میلیبر 

-ها به کمـک نـرم  داده .هاي تیمار داخل پلیت انجام شدها بر روي نمونهتاثیر آنکون وشالپلیمري نانوذره 

  .بررسی شدند SPSS 21افزار 

چـه و رشـد   زنی، رشد ریشـه نتایج به دست آمده نشان داد که اثر کاهشی شالکون بر میزان جوانه:ها یافته

و همچنـین افـزایش غلظـت     بـوده اسـت   داردرصد معنی 5ها در سطح احتمال چه در تمامی غلظتساقه

کاهشی قابـل تـوجهی در مـورد    ها دارد ولی با افزایش غلظت شالکون اثر شالکون اثر کاهنده بر رشد قارچ

پلیمري نانوذره مشتق چنین نتایج نشان داد که هم. منفی دیده نشدهاي گرمبه خصوص باکتري هاباکتري

هاي هرز دارد به طوري که در مورد بـذر  بر روي رشد علف اثر کاهشی بیشتريشالکون نسبت به شالکون 

در مورد تاثیر  .توان مشاهده نمودرا می% 100اثر کاهشی لیتر  میلیبر گرم  میلییک تاج خروس در غلظت 

شالکون بر روي رشد قارچ ها نیز اثر کاهشـی بیشـتري نسـبت بـه شـالکون      پلیمري نانوذره مشتق غلظت 

ل مشاهده اسـت ولـی   قاب% 30هاي مورد آزمایش کاهش رشدي ر تمامی قارچري که دمشاهده شد به طو

  . ها چنین نتایجی به دست نیامددر مورد باکتري

پلیمـري  نـانوذره  مشتق از شالکون و توان پیشنهاد نمود که براساس نتایج به دست آمده می:گیري نتیجه

نتـایج   .هـاي هـرز اسـتفاده شـود    آفات و علفبه عنوان جایگزین مواد شیمیایی مضر،در مبارزه با شالکون 

.باشدشالکون میپلیمري بیانگر تاثیر بیشتر نانو ذره 

  .شالکونپلیمري نانو ذره مشتق علف هرز، ، يضد باکترقارچ، ضد شالکون، آفات، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه- 1-1

مستقیم یـا غیرمسـتقیم گیـاهی بـر      کننده یکتحرآللوپاتی به هر نوع تاثیر بازدارنده یا 

شـود  گیاهان دیگر از طریق تولیـد ترکیبـات شـیمیایی وارد شـده بـه محـیط گفتـه مـی        

)Narwal et al., 1996.(     گرفتـه  آللوپاتی به عنوان یک رفتـار طبیعـی در گیاهـان در نظـر

 ,Razavi(کنـد  ها را بر ضد دشمنان طبیعی و گیاهان رقیب محافظت مـی شود که آنمی

2011.(  

هـاي ثانویـه   آللوپاتی، هر فرآیندي کـه طـی آن متابولیـت    المللی بیننظر انجمن  بنا بر

ها تاثیرگذار باشند، خواه هاي بیولوژیک آنتوسط گیاه تولید شوند و بر رشد و نمو سیستم

  ).Reigosa et al., 1999(شود ن منفی یا مثبت باشد، آللوپاتی نامیده میاثرات آ

توانند با تغییر شرایط محیطی بـه نفـع رشـد    هاي هرز در استفاده از این پدیده میعلف

در ).Kohli et al, 2001(خود، سبب کاهش کمی و کیفـی عملکـرد گیاهـان دیگـر شـوند      

. زیستی، بیشـتر درتـداخل بـا یکـدیگر هسـتند     هاي زراعی، گیاهان به جاي هماکوسیستم

هاي هـرز بـه انـدازه کـافی بـاال      در مراحل بحرانی رشد گیاهان زراعی، تراکم علف چنانچه

حـداقل دو مکانیسـم بـراي تـداخل     . شودسبب کاهش رشد و عملکرد آن می معموًالباشد 

مواد سـمی بـه    یکی رقابت براي جذب منابع و دیگري ورود: گیاهان با یکدیگر وجود دارد

  ).Duck et al., 2001(شود محیط توسط گیاه است که در اصطالح آللوپاتی نامیده می

کنترل بیولوژیـک آفـات بیمـاري هـاي گیـاهی شـاخص مهمـی در تولیـد محصـوالت          

کشاورزي سـالم مـی باشـند باتوجـه اهمیـت بهداشـت محـیط زیسـت و سـالمت انسـان           

سموم و افزایش مبارزه بیولوژیک انجام شـده  تحقیقات زیادي در جهت کاهش استفاده از 

، البته به علت محدودیتهاي تحقیقاتی، اقتصادي،و اجتماعی در جهان سـوم و کشـور   است

).1383،سید اصلی و همکاران(ایران این روش توسعه زیادي نداشته است 

از سالیان قبل اثـرات متقابـل بـین گیاهـان مـورد توجـه بـوده اسـت، بـه طـوري کـه            

 1973در سـال  . تاثیر گیاه نخود را بر روي گیاهـان دیگـر گـزارش کـرده بـود      1ستتئوفرا

آللوپـاتی را بـراي    واژه 2آلمانی به نـام مـولیج،   شناس گیاهنیز، براي اولین بار یک  یالديم

در اصـل  . هـا مطـرح کـرد   تشریح اثر بیوشیمیایی مثبت یا منفی بین گیاهـان و میکـروب  

                                                                                                                        
1Teofrast
2Mulich
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بیوشیمیایی معـروف بـه مـواد آللوپـاتی نـوعی رقابـت بیوشـیمیایی       گیاهان با ترشح مواد 

  ).Vayvan, 2002(کنند اي ایجاد میگونه

  هدف - 1-2

هایآللوپاتی،ارائهعلتیبرایتداخلموادشیمیاییدرشرایططبیعیومعرفی هدفاصلیپژوهش

ی هایطبیعییازراعهادراکوسیستمترکیباتآللوشیمیاییاستکهازرشدگیاهاندیگرومیکروارگانیسم

هدفدیگراینعلم،جداسازیوشناساییترکیباتآللوشیمیاییگیاهانیا . کنندجلوگیریمی

ها هااستکهبررسیمحدودیرویآنهایاترکیباتموجوددرمحیطوآثارتحریکیآنمیکروارگانیسم

ي شالکون دراینپژوهشنیزهدف،بررسیاثراتآللوپاتیکماده). 1382میقانی، (است صورتگرفته

هاي اسکلروتینا، آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس قارچو مشتق نانوذره آن بر روي 

هاي اروینیا، زانتوموناس و باسیلوسرئوس و فومیگاتوس و فوزاریوم و همچنین باکتري

همین طور

یعنی هدف مشاهده ؛ باشد، خرفه، شبدر برسیم و یونجه میخروس تاجهاي هرز علف

ق نانوذره آن بر روي این مواردتمیزان تغییرات رشد، بعد از تاثیر ماده شالکون و مش

  .باشدمی



  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  آللوپاتیاهمیت و کاربرد  - 2-1

شوند زیرا براي دسـتیابی بـه   هاي هرز تهدیدي جدي براي کشاورزي محسوب میعلف

آب، نور و مواد غـذایی بـا گیاهـان زراعـی رقابـت کـرده و باعـث کـاهش کمـی و کیفـی           

 80-70هاي هرز گـاهی بـه   شوند به طوري که خسارت ناشی از علفمحصوالت زراعی می

Iqbal and(رسددرصد می Wright, 1999.(  

فیزیکـی، مکـانیکی، بیولـوژیکی، زراعـی و     : هاي هـرز عبارتنـد از  هاي کنترل علفروش

. شیمیاییکه در این میان مبارزه شیمیایی به عنوان یک روش بسیار مؤثر رواج زیادي دارد

و  محیطـی  زیسـت ، عـوارض  کـش  علـف هاي هـرز بـه   امروزه به دلیل افزایش مقاومت علف

بـه  . زیرزمینی، استفاده از آن سموم دچار محدودیت شده استهاي سطحی و آلودگی آب

هاي هرز و کـاربرد  هاي جایگزین براي کنترل علفهمین منظور متخصصان به دنبال روش

  ).Vayvan, 2002(باشند ها میکش علفتر محدودتر و معقوالنه

محصـوالت   یـد در تول یشـاخص مهمـ   یـاهی گ يهـا  یمـاري آفـات ب  یولوژیـک کنترل ب

و سـالمت انسـان    یسـت ز یطبهداشـت محـ   یـت باشـند باتوجـه اهم   یسـالم مـ   يکشاورز

انجام شـده   یولوژیکمبارزه ب یشدر جهت کاهش استفاده از سموم و افزا یاديز یقاتتحق

  ).1383و همکاران  یاصل یدس(است

ر تواننـد نقـش مهمـی د   در این راستا استفاده از ویژگی آللوپاتی گیاهان دگرآسیب مـی 

هـاي ثانویـه   این گیاهان از طریق تولید متابولیت. هاي هرز ایفا کندمدیریت و کنترل علف

زنی و رشد گیاهان هرز مجـاور  کنند، تاثیر منفی بر جوانهکه به محیط اطراف خود رها می

کننـد، لـذا اسـتفاده از ایـن نـوع      ها را محدود مـی گذاشته و از این طریق رشد و تراکم آن

راشـد محصـل و   (هـا شـود  کـش  علفتواند موجب کاهش مصرف ها میایاي آنگیاهان و بق

  ).1385همکاران، 



هاي ثانویهمتابولیت - 2-2
3  

رسـد  کنند کـه بـه نظـر مـی    هاي متنوع تولید میگیاهان ترکیبات آلی زیادي با آرایش

 هـاي هیچ کارکرد مستقیمی در رشد و نمو گیاه ندارند به این مواد در اصـطالح متابولیـت  

هـاي ثانویـه   در کل براي متابولیت. شودثانویه، تولیدات ثانویه یا تولیدات طبیعی گفته می

هیچ نقش مستقیمی در فرآیندهاي فتوسنتز، تنفس، انتقال مواد محلول، نقل و انتقـاالت،  

هـاي کـربن،   هیدرات گیري شکلساخت پروتئین، آسیمیالسیون ترکیبات غذایی، تمایز یا 

هـاي اولیـه   متابولیـت  بـرخالف همچنـین  . یدها تشخیص داده نشده استها و لیپپروتئین

هـاي ثانویـه گسـترش    متابولیـت ) هاي آمینه، نوکلئوتیـدها، قنـدها، لیپیـدهاي آزاد   اسید(

این به معناي آن است که یک متابولیت ثانویـه خـاص   . محدودي در سلسله گیاهان دارند

شـود، در صـورتی کـه    ند گونـه یافـت مـی   هاي خویشـاو گیاهی یا گروه اغلب در یک گونه

  ).2006تایزوزایگر، (دارند هاي اولیه در سراسر سلسله گیاهان حضور متابولیت

  هاي ثانویهکارکردهاي اکولوژیکی متابولیت - 2-1- 2

و  خـواران  گیـاه ات موجب محافظت از گیاهان در برابر خـورده شـدن توسـط    باین ترکی

از (شوند؛ بـه عنـوان ترکیبـات جـاذب     میکروبی می زاي بیماريها به عوامل آلوده شدن آن

-و حیوانات پراکنش دهنده بذور گیاهان عملمی افشان گردهحشرات ) نظر بو، رنگ و طعم

گیـاه و روابـط   -رقابـت گیـاه  ) هـاي معـرف (کنند؛ همچنین این ترکیبات به عنوان عوامـل  

  ).2006تایزوزایگر، (کنند میکروب ایفاي نقش می–همزیست گیاه

  هایثانویهانواعمتابولیت - 2-2- 2

. شـوند مـی  بنـدي  طبقهشان در سه گروه بیوسنتزي منشأهاي ثانویه بر اساس متابولیت

یـک   1-2شـکل . دار هسـتند هـا و ترکیبـات نیتـروژن   ها، فنولیکترپن: ها شاملاین گروه

از ). 2006وزایگر، تـایز (دهـد  هاي ثانویه را نشان میمسیر زیست ساختی از انواع متابولیت

باشد انجـام گرفتـه   هاي ثانویه، این تحقیق بر روي شالکون که یک فنول میبین متابولیت

.است

                                                                                                                        
3
Secondary metabolites
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ها با هاي ثانویه و ارتباطات داخلی آنیک تصویر ساده از مسیرهاي زیست ساختی متابولیت -1-2 شکل

  )2006تایز و زایگر،(متابولیسم اولیه

فالونوئیدها -2-2-3
4  

اسکلت کربنـی  . هاي گیاهی استها از مجموع فنولگروه ترین بزرگها یکی از فالونوئید

ي آروماتیک متصـل شـده و   باشد که در دو حلقهمی کربن 15ي یک فالونوئید، داراي پایه

هــا، انواعمختلففالونوئیــد. انــدآرایــش یافتــه 2-2 توســط پــل ســه کربنــی مطــابق شــکل

ــدار بروزمییاهـــــــــــــاندر گکارکردهـــــــــــــایمتنوعیرا دهندکهرنگیزهـــــــــــ

هـا،  هـا، فـالون  آنتوسـیانین  :انواعفالونوئیـدها  .روندشدنودفاعازجملهاینکارکردهابهشمارمی

  ).2006تایزوزایگر، (باشند هامیهاوایزوفالونوئیدفالونول

  
  .اسکلت کربنی پایه فالونوئید -2-2 شکل

                                                                                                                        
4Flavonoids



  هاآللوکمیکال- 2-3

هـاي ثانویـه کـه توسـط گیاهـان تولیـد و از       ها به طور عمده بـه متابولیـت  آللوکمیکال

هاي اولیه هستند و اثر دگرآسیبی بر روي رشـد و نمـو گیاهـان    محصوالت فرعی متابولیت

  ).Rice, 1984(گرددمشابه یا گیاهان مجاور دارند، اطالق می

و ) هـاي میکروبـی  بازدارنـده (ها هاي زیستی، فیتوالکسینکش علفها شامل آللوکمیکال

هـا از ترکیبـات مهـم    همچنین تعداد زیادي از آللوکمیکال. زنی هستندهاي جوانههبازدارند

هـاي  علف در تهاجمدفاعی و تعدادي دیگر از ترکیبات مضري هستند که به طور مستقیم 

ها اثرات فیزیولوژیکی مختلفـی  آللوکمیکال. هرز، رقابت و تنظیم تراکم گیاهان نقش دارند

-مـی  هـا و سـنتز پـروتئین بـر جـاي     سـلول، فعالیـت آنـزیم   بر فتوسنتز، تـنفس، تقسـیم   

  ).Peng et al., 2004(گذارند

هـاي  هاي ثانویه گیـاهی هسـتند کـه رشـد و نمـو سیسـتم      این مواد جزئی از متابولیت

  ).Razavi, 2011(کنند زیستی را سرکوب می

 13هـا را در  رایس مواد آللوشیمیایی تولید شده توسط گیاهان عـالی و میکروارگانیسـم  

  :کندمی بندي طبقهگروه اصلی به صورت زیر 

ــا زنجیــره خطــی، کتــوناســیدهاي آلــی ســاده محلــول در آب، الکــل-1 هــا و هــاي ب

  .دارآلدئیدهایچربی

  .هاي کمپلکس شدهها و کوئینوننفتوکوئینون، آنتروکوئینون-2

  .هاهاي ساده، اسید بنزوئیک و مشتقات آنفنل-3

  .ساده نشده عاشباهاي الکتون-4

  .و اسیدهاي چرب زنجیره بلند ها اتیلن یپل-5

  .هااسید سینامیک و مشتقات آن-6

  .هاآمینواسیدها و پلی پپتید-7

  .فالونوئیدها-8

  .هاتانن-9

  .ترپنوئیدها و استروئیدها-10
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  .هاآلکالوئیدها و سیانوهیدرین-11

  .سولفیدها وگلوکوزیدها-12

  ).Rice, 1984(ها و نوکلئوتیدها پورین-13

  هایآزادشدنموادآللوکمیکالروش - 3-1- 2

یگیاهیازطریقچهارفرآینداکولوژیکیکهـدر  هایثانویـه ترکیباتآللوپاتیکشاملگروهیازمتابولیت

ــکل ــتبهمحیطاطرافآزادمی 3-2شــ ــوندآوردهشدهاســ ــویی،   :شــ ــر، آبشــ عملتبخیــ

  ).Mullre, 1996(. تجزیهازپسماندهایگیاهیوتراوشازریشه

ــهمحدودکنندههایگیاهیدرمقادیرمتابولیــــــــت تحتشرایطمناســــــــب، -جوانــــــ

  ).Wu et al., 2002(شوند زنیعلفهرزدرحالتوسعهمنتشرمی

  
)2006تایز و زایگر،(.یاهاندر گهایمختلفآزادشدنترکیباتآللوپاتیکروش-3-2شکل

  مکانیسمعملموادآللوکمیکال -2-3-2

  .مهار تقسیم و طویل شدن سلول-1

  6.یا اسید جیبرلیک 5مهار اثر اکسین-2

                                                                                                                        
5Oxine
6Giberlic acid



  .کندي عمل فتوسنتز-3

  .مهار یا تحریک تنفس-4

  .ايمهار یا تحریک هدایت روزنه-5

  .هاي آلیمهار سنتز پروتئین و متابولیسم اسید-6

  .تغییرات در تراوایی غشا-7

  ).Wang, 2006(یاختصاصهاي مهار فعالیت آنزیم-8

  زنیوي جوانهر ها بروکمیکالللآاثرات -2-3-3

-هاومهارجوانـه رسـت رشـددانه یبازدارندگعاملپینن -رسدوجودترکیباتینظیرآلفابهنظرمی

هـاي  دهـد،آنزیم زنی،تغییراتمتابولیکیاولیهکهپسـازجذبآبرخمی درواقعدرزمانجوانـه .زنیباشد

ــدرولیتیکمثآللفا ــمی–هیـــــــ ــآمیالزوپروتئازراافزایشـــــــ .ددهـــــــ

-آندوســـــپرمدانهنشاستهاستکهدر کننـــــده یـــــهتجزآمیالزیکآنزیممهم–آلفـــــا

ــاوجوددا ــتراومنبع.ردهــ ــهزا انرژيمحصوالتواکنشاینآنزیم،سوبســ -را برایجنیندرزمانجوانــ

ــادمی ــد زنیایجـ ــی).Ayyaz Khan et al., 2008(کننـ ــدجلوگیریاز بهنظرمـ رسـ

زنیـنقش دارنـد  آمیالزاسـتکهدرجوانه -هایینظیرآلفـا درفعالیتـآنزیم مهارگیاهانبهعلتزنی جوانه

)Alam and Islam, 2002(.  

دهد و با افزایش غلظت زنی و رشد اولیه نشان میللوپاتی خود را بیشتر در زمان جوانهآ

  ).1385،عزیزي وهمکاران(شود ها بیشتر مینآها اثر بازدارندگی للوکمیکالآ

بـه اسـامی   زنی را در سه گیاه علف هرز گزارش شده که اسانس زیره سیاه سرعت جوانه

للوکمیکـال  آن وجـود مـواد   آر به صفر رسانده که علت علف پشمکی،گل گندم و خاك شی

  ).1385،عزیزي وهمکاران(باشد در اسانس زیره سیاه می

هاي گیاهی بر روي بـذرهاي گنـدم   با کاربرد اسانس 2004در سال همکاران و 7دوداي

-ها با بررسینآ.نمایدزنی بذرها جلوگیري میللوکمیکال ازجوانهآنشان دادند که ترکیبات 

به درون جنین نفوذ کـرده   ،هاي دقیق نشان دادند که اسانس پس از بکاربردن بر روي بذر

  ).Dudai et al., 2004(کند زنی بذر جلوگیري میجوانه زو ا

                                                                                                                        
7Dudai
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  هابررشدیکالللوکمآاثر -2-3-4

 .هاي هرز بررسی شده استروي رشد گیاهان مختلف زراعی و علف یبیدگرآساثر مواد 

دهنـد و باعـث   رشد ریشه و اندام هوایی و توسعه برگ را کـاهش مـی  ، ي ازاین موادربسیا

ن فازهـاي ضـروري رشـد و    آتقسیم سلولی و طویل شـدن   .شوندپژمردگی در گیاهان می

ها به طور مستقیم رشد گیاه را تحت تـاثیر  توسعه گیاه هستند که دگرگونی در این پروسه

هـا توسـعه   سـلولی و رشـد سـلول   سـیب بـا کـاهش تقسـیم     آترکیبات دگـر  . دهدقرار می

  ).El-Khatib et al., 2004(کنند ها را محدود میهاي مختلف از جمله برگبخش

-سیب موجود درگونـه آگزارش کردند که مواد دگر  1384سال در  صمدانی و باغستانی

صـمدانی و  (چه یوالف وحشی شـده اسـت   زنی و رشد گیاههاي درمنه باعث کاهش جوانه

  ).1384، باغستانی

  زادآهاي للوکمیکال و تولید رادیکالآمواد -2-3-5

هـاي  رادیکالسیب، تولید انواعآرشد گیاهان در حضور ترکیبات دگر عدم یکی از دالیل 

هـاي  رادیکـال  .سیب استآزاد اکسیژن در گیاهان هدف تحت تاثیر سمیت ترکیبات دگر آ

شوندو شامل انواع معمولی تولید میزاد اکسیژن از انتقال الکترون تهییج شده به اکسیژن آ

-کسیل، رادیکال پراکسید واکسیژن منفرد مـی مانند سوپر اکسید رادیکال هیدرو مختلفی

هـا ومـاده وراثتـی    هاي اکسیژن قادرند با حمله به لیپیدهاي غشا، پروتئینرادیکال .باشند

نزیمـی  آبـات  اي از ترکیمجموعـه  اکسـیدان  آنتیترکیبات . ها شوندنآسلول سبب تخریب 

نزیمی نظیـر  آت غیر انظیر سوپر اکسید دیسموتاز، کاتاالز و اسکوربات پراکسیداز و یاترکیب

لفا توکفرول و کارتنوئید هستند که قادرند محیط سلول و غشـا سـلولی   آاسکوربیک اسید، 

  ).Yu et al., 2003(زاد اکسیژن مصون دارندآهاي سیب رادیکالآرا از 

  شالکون -2-4

شوند کـه  از گروه فالونوئیدها محسوب می) diaryl-2-propen-1-ones-1,3(8هاشالکون

ه و داراي خاصــیت درمــانی بســیاري جــات و ســبزیجات یافــت شــددر بســیاري از میــوه

هـا  شـالکون . هاي هیدروکسیل هسـتند ها داراي گروهي آروماتیک شالکونحلقه. باشندمی

هـاي گیـاهی از رنـگ زرد بـه     به تغیر رنگ انـدام ها هستند که منجر ترکیباتی از پیگمانت

                                                                                                                        
8Chalcones



هـاي گیـاهی یافـت    این ترکیبات نه تنها در گل بلکه در سایر اندام. شوندرنگ نارنجی می

امـــروزه گیاهـــان حـــاوي مـــاده شـــالکون از نظـــر دارا بـــودن خاصـــیت . شـــوندمـــی

  ).Opletalova et al., 2000(هاي نابودگر حائز اهمیت هستندرادیکالکننده حذف

در . باشـند ها ترکیباتی حد واسط در مسیر سنتز ترکیبات ثانویه فالونوئیدها میشالکون

 Cآروماتیک از طریق یک زنجیره سه کربنه آلیفاتیک بـه جـاي حلقـه     ها دو حلقهشالکون

 Aنشـده هاي اشباعها حلقهشالکون. )4-2 شکل(شونددرگروه فالونوئیدها به هم متصل می

9گروه کتواتیلینیک دارند که شامل Bو 
CH=CH-CO- این ترکیبات به دلیـل   ؛ کههستند

  ).Nowakowska, 2007(باشند ترکیباتی رنگی می CH=CH-COکروموفور حضور 

  

  .ساختار شیمیایی شالکون -4-2شکل 

  مسیر بیوسنتز شالکون -2-4-1

فالونوئیدها  .باشندها ترکیبات حد واسط در مسیر بیوسنتز انواع فالونوئیدها میشالکون

اي کـه دارنـد، بـه گروهـاي     ي اول بر اساس درجه اکسیداسیون پـل سـه کربنـه   در مرحله

اسـکلت کربنـی پایـه در فالونوئیـدها را نشـان       5-2 شـکل . شوندمختلفی دسته بندي می

  .دهدمی

  

                                                                                                                        
9Keto ethilinic
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مسیراسید شیکمیک و هاي دو فالونوئیدها از فرآورده. مسیر سنتز اسکلت کربنی پایه در فالونوئیدها -5-2 شکل

کنید، ها روي سیستم حلقه فالونوئید همان طور که مشاهده میموقعیت. اسید مالونیک ساخته می شوند

  .اندعددگذاري شده

اسکلت کربنی پایه در فالونوئیدها ممکن اسـت متشـکل از تعـداد زیـادي از ترکیبـات      

رنـد، امـا ممکـن اسـت در     قـرار دا  7،5،4هاي هیدروکسیل معموال در موقعیت گروه. باشد

حضور قندها در ترکیب اسکلت کربنی نیز معمول اسـت و  . ها نیز یافت شوندسایر موقعیت

در حـالی کـه هـم   . در واقع عمده فالونوئیدها به شکل طبیعـی قالـب گلیکوزیـدي دارنـد    

دهنـد، سـایر   هاي کربوکسیل و هم قندها حاللیت فالونوئیدها در آب را افـزایش مـی  گروه

اترها یا واحدهاي تغییر شکل یافته ایزوپنتیـل، فالونوئیـدها را بـه     ها نظیر متیلفاستخال

هاي گیـاهی  دو مسیر پایه براي سنتز انواع فنول. نمایندترکیباتی چربی دوست تبدیل می

 6-2 کـه در شـکل   11مسـیر اسـید مالونیـک    -2و  10مسیر اسید شیکمیک -1: وجود دارد

  ).2006تایزوزایگر،(است آورده شده 

                                                                                                                        
10Shikimate pathway
11Malonic acid pathway



  
یک (ها حداقل تا حدودي از فنیل آالنین اغلب فنول. هاي گیاهی در گیاهان عالیمسیر سنتز فنول -6-2شکل 

اند نشان دهنده آرایش هایی که داخل پرانتز واقع شدهفرمول. شوندمشتق می) فرآورده از مسیر اسید شیکمیک

  )2006تایز و زایگر،( .باشندپایه اسکلت کربنی می

مسـیر  . هاي گیـاهی دخیـل اسـت   مسیر اسید شیکمیک در زیست ساختی اغلب فنول

هـا  ها و قارچاسید موالونیک نیز اگر چه منبع مهمی براي تولیدات ثانویه فنولی در باکتري

مسـیر اسـید شـیکمیک    . باشـد رود، اما اهمیت آن در گیاهان عالی کمتر مـی به شمار می

که از مسیر گلیکولیز و مسـیر پنتـوز فسـفات مشـتق      ايهاي سادهپیش ماده کربوهیدرات

اسید شـیکمیک یکـی از ترکیبـات    . کندهاي آروماتیک تبدیل میاند را به اسید آمینهشده

مسیر . هاي این مسیر گرفته استحد واسط مسیر است که نام خود را از توالی کل واکنش

راهی براي ساخت سه اسید شود، زیرا حیوانات هیچ اسید شیکمیک در حیوانات دیده نمی

آمینه آروماتیک فنیل آالنین، تیروزین و تریپتوفان که از ترکیبات غذایی ضروري در جیره 

فراوانترین گروه ترکیبات فنولی ثانویه در گیاهـان از  . روند ندارندها به شمار میغذایی دام

کار با حذف  شود ایندیده می 7-2 همان طوري که در شکل. شودفنیل آالنین مشتق می

تـایزوزایگر،  (شـود  یک مولکول آمونیاك از فنیل آالنین و تشکل اسید سینامیک انجام می

2006.(  

شود، فعالیت این آنزیم تحـت  آمونیالیاز کاتالیز میآالنین ي فنیل این واکنش به واسطه
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و ) کروماز طریق تـاثیر آن بـر فیتـو   (نور تاًثیر عوامل محیطی نظیر مقادیر کم مواد غذایی، 

ي کنتـرل  رسد که آغـاز نسـخه بـرداري، نقطـه    به نظر می. یابدآلودگی قارچی افزایش می

PALي هایی که متعاقبا به واسطهواکنش. باشد
شوند، منجر به اضـافه شـدن   کاتالیز می 12

سـینامیک اسـید،   -تـرانس . شـوند هـاي هیدروکسـیل بیشـتر و سـایر ترکیبـات مـی      گروه

P- هـا فنیـل   ها ترکیبـات فنـولی سـاده هسـتند کـه بـه آن      مشتقات آنکوماریک اسید و

ي بنزنـی و یـک زنجیـره    شود، چرا که این ترکیبات داراي یک حلقهها گفته میپروپانوئید

تبدیل به  SH-COAکوماریک اسید با اتصال به گروه -Pگروه . باشندجانبی سه کربنه می

P-ــل ــوآنزیم  -کوماری Aک
ــی 13 ــ  م ــب ب ــن ترکی ــه ای ــود ک ــولش ــتفاده از مولک ــايا اس ه

شودکه با سایر تغییـرات  تبدیل به شالکون می 14و آنزیم شالکون سنتاز Aیمکوآنز-مالونیل

  ).2006تایزوزایگر، (شود هاي فالونوئیدي سنتز میساختاري انواع گروه

                                                                                                                        
12Poly phenol ammoniya lyase
13P-coumaryl-coenzyme A
14Chalcone synthase



  
گیاهی، شامل هاي تشکیل برخی ازفنول. نمایش فهرست وار زیست ساختی فنول از فنیل آالنین -7-2 شکل

هاي ها، تاننها، ایزوفالونبنزوئیک، لیگنین، آنتوسیانیناسید  ها، مشتقاتساده، کومارینفنیل پروپانوئیدهاي

  )2006تایز و زایگر،( .شودفشرده و سایر فالونوئیدها با فنیل آالنین آغاز می

  هاي درمانی ماده شالکونویژگی -2-4-2

کشـی، ضـد سـرطانی،    ماده شالکون از جمله فعالیت حشرههاي بیولوژیکی براي فعالیت
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گـزارش شـده   ... زخم و ضد باکتري، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد تومور، ضد ماالریا، ضد

;Hijova, 2006(است  Arora et al., 2012.(  

  منابع ماده شالکون -2-4-3

بـی، تـوت   سـیب، گال : جات از جملـه ماده شالکون در انواع بسیاري از سبزیجات و میوه

اشـکال مـاده شـالکون در   . شـود زمینی، گندم و محصوالت گندم یافـت مـی  فرنگی، سیب

ــوه ــورت  میـ ــه صـ ــبزیجات بـ ــات و سـ  ,ChalconaringeninArbutin Phloretin,جـ

Phloridzinباشد می)Robard et al., 1999.(  

  (.MedicagosativaL)مشخصات علف هرز یونجه - 2-5

کـه بـه علـت دارا     اسـت  Fabaceaeاي در جهـان ازخـانواده  ترین گیاه علوفهیونجه مهم

و  Cو Aیتـامین وها به ویـژه  بودن مواد غذایی فراوان شامل پروتئین، مواد معدنی، ویتامین

غنی بودن از نظر کلسیم، پایین بودن درصد سلولز، باال بـودن عملکـرد و خـوش خـوراکی     

ر دارد و به همین دلیل آن را طالي اي دیگاي نسبت به گیاهان علوفهباالي آن برتري ویژه

 یونجه گیـاهی چنـد سـاله از تیـره نیـام     . انداي یا لوسرن نامیدهسبز و ملکه گیاهان علوفه

پی درداران است که در شرایط بدون علف هرز، تراکم مطلوب خود را طی چندین سال پی

یره گنـدمیان، از  هاي تهاي هرز به ویژه چند سالهکند، ولی در صورت ظهور علفحفظ می

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

  (Portulaca oleraceae)مشخصات علف هرز خرفه - 2-6

این گیاه یک ساله، گرمـا دوسـت و چهـار    . است Portulacaceaeگیاه خرفه از خانواده 

هاي علفی، خوابیده و گوشتی بوده و هر بوته رشد یافتـه آن، فضـایی بـه    کربنه، داراي بوته

بذرهاي این علف هرز در فروردین تا اردیبهشـت مـاه   . کندرا اشغال می متر سانتی60قطر 

دهد و از جمله گیاهانی است که در همـان سـال   جوانه زده و در تیر تا شهریور ماه گل می

  ).1387پور طوسی و همکاران، (یابدرش میبه طریق رویشی نیز زیاد شده و گست

  (.Trifolium alexandrinum L)مشخصات علف هرز شبدر برسیم یا مصري - 2-7

توانند نقش گیـاه  هایی از این گیاه میگونه. است Leguminousشبدر برسیم از خانواده 

شـبدر مصـري   ). Mohammadi et al., 2012(پوششی را در بعضی محصوالت بازي کننـد  



ایـن گیـاه داراي   ). Knight, 1985(گیاهی سرما دوست بوده و منشاً آن خاورمیانـه اسـت   

بازگشـت  . باشـد هاي زراعـی مـی  قابلیت کشت به عنوان گیاه پوشش یک ساله در سیستم

شبدر برسیم به خاك سبب افزایش نیتروژن خاك، کاهش اسـتفاده از کـود ازت و بهبـود    

  ).Ross et al., 2004(گردد کیفیت خاك می

  (.Amaranthus retroflexus L)مشخصات علف هرز تاج خروس - 2-8

اسـتکه بـه    Amaranthaceaeتاج خروس ریشه قرمـز گیـاهی یـک سـاله و از خـانواده      

هـاي راسـت بـا    اي به رنگ قرمز یا صـورتی و سـاقه  یابد و داراي ریشهوسیله بذر تکثیر می

باشـد  میغ بر صد هزار عدد بـذر به تولید بالباشد و یک بوته آن قادر می 2تا m1/0ارتفاع 

)Kenzevic and Horak, 1998 .(هاي هرز شایع مزارع اکثـر منـاطق   این گیاه یکی از علف

شـود و بـه دلیـل داشـتن     دنیاست که باعث ایجاد مشکالتی در رشد محصوالت زراعی می

رطوبـت   داراي قدرت رقابت زیاد تحت شـرایط درجـه حـرارت بـاال،     C4مسیر فتوسنتزي 

  ).Kenzevic et al., 1994(باشد پایین و نور شدید می

  (Fusarium graminearum)گرمینروم مشخصات قارچ فوزاریوم -2-9

ایـن  . باشـد هاي ذرت در سرتاسر جهان پوسیدگی خوشـه مـی  ترین بیماريیکی از مهم

پوســیدگی فوزاریــومی خوشــه . شــودایجــاد مــی Fusariumهــاي بیمــاري توســط گونــه

)Fusarium earrot ( به عاملFusarium graminearum    معمـوال در آب و هـواي گـرم و

  ).Sutton, 1982(دهد دهی رخ میخشک و در طول دوره دانه

  (Sclerotinia sclerotiorum)اسکلروتیوروم مشخصات قارچ اسکلروتینا- 2-10

زاد مطالعـات انــدکی روي فعالیـت ضــد قـارچی ترکیبــات ثانویـه علیــه پـاتوژن خــاك     

Scierotinia این قارچ در سرتاسر جهان انتشـار دارد و بـر روي بـیش از    . انجام شده است

پوسـیدگی  . شوند، بیماري زا استگونه گیاهی که محصوالت روغنی را نیز شامل می 480

اسـت  هاي مهم در سویا و کلـزا  شود، یکی از بیماريساقه که به وسیله این قارچ ایجاد می

)Hind et al., 2003.(  
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Abstract
Research Aim: The present research synthesized with PLGA polymer chalcone 
polymeric nanoparticles and was carried out to investigatethe possibility of 
optimal and environment-friendlyusage of chalcone and nanoparticle chalcone
derivative to fight against herbal pests and weeds.
Research method:In this research, the inhibitory effects of chalcone and its 
nanoparticle derivative evaluated on some herbal pathogenic fungi such as 
Sclerotinia sclerrotiorum, Aspergillusfumigatus, Aspergillusflavus, 
Fusariumgraminearum, and some pathogenic bacteria such as Erwinia 
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spreading and MIC determination methods.Morover, inhibitory effects of these 
compounds on the germination and growth of common weed including: 
Amaranthus retrflexus, Portulaca oleracea, Medicago sativa, 
Trifoliumalexandrinum L. were studied. The examinations were performed by 
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for fungi,and at (1, 10, 20, 30, 40 mg/ml)concentrations for bacteria; and their 
effects were evaluated on in-plate treatment. Data were analyzed by SPSS 21 
software.
Findings: Results showed that chalcone has significant decreasing effect on 
seed germination, radicle and shoot growth in all concentrations at 5%
probability, and increasing the concentration of chalcone decreased fungus 
growth, but increasing the concentration of chalcone exhibited a weak 
antibacterial effect especially on gram negative bacteria. The results showed 
that chalcone at concentrations of 1 mg/ml completely affected seed of 
Amaranthus retroflexus, chalcone nanoparticles had more decreasing effecton 
fungus growth in comparison with chalcone,so that it decreased fungus growth 
by30% but not for bacteria. 
Conclusion:According to the results, chalcone and chalcone nanoparticles can 
be suggested as replacement of harmful chemicals against pests and weeds. 
Chalcone nanoparticles were more effective.
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