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  معصومه بدیهی /کاروون و مشتق نانوذره آن)-(آسیبی ترکیب بررسی اثرات دگر  :نام پدیدآور و عنوان

  دکتر سید مهدي رضوي و دکتر علیرضا قاسمیان  : راهنمااناستاد

  اسداله اسدي و پریسا نصرالهیدکتر   :ان مشاوراستاد

  1/11/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  86  : اتتعدادصفح

  شناسیگروه زیست  :نامه شماره پایان

  :چکیده

کمپلکس نـانو از کـاروون و  بهینه و بـدون ضـرر زیسـت محیطـی     امکان استفاده هدف این پژوهش بررسی :هدف

  .استهاي هرزگیاهی و علف هايبراي مبارزه با آفتکاروون 

-کاروون بر روي برخی قـارچ  کمپلکسدر این پژوهش بررسی اثرات مهاري کاروون و نانو:شناسی پژوهش روش

ــاري ــاي بیم ــاهی همچــون ه ،  Sclerotinia sclerotiorum،Aspergillusfumigatus ،Asperjillusflavusزاي گی

Fusariumgraminearum زاي گیــــــاهی مثــــــل هــــــاي بیمــــــاريو بــــــاکتريErwiniacarotovora ،

Xanthomonascompestris ،Bacilluscereus  با روش انتشار دیسک و تعیینMIC  و از . مورد ارزیابی قرار گرفـت

ول مانند تاج خروس، خرفـه، شـبدر   اهاي هرز متدزنی و رشد علفطرفی اثرات مهاري این ترکیبات بر روي جوانه

به ) PLGA(پلیمر 2به 1کمپلکس حامل کاروون از نسبت  براي سنتز نانو. برسیم و یونجه مورد ارزیابی قرار گرفت

هـا  و بـراي قـارچ  ) mg/ml1 ،1/0 ،01/0 ،001/0(هـاي  ها با تهیه غلظتها براي بذرآزمایشکاروون استفاده شد 

، mg/ml1 ،10،20 ،30(هـاي  ها با تهیه غلظتو براي باکتري) mg/ml1 ،5/0 ،25/0،125/0(هاي باتهیه غلظت

  .هاي کنترل و تیمار داخل پلیت انجام شدها بر روي نمونهن وتاثیر آنآنانو کمپلکسروون و از کا) 40

لیتر تـاثیر شـدیدي بـر    گرم بر میلیمیلی 1/0و  1هاي نتایج به دست آمده نشانداد که کاروون در غلظت:ها یافته

افزایش غلظت کاروون اثر کاهنده  ها داشته است و همچنینهاي تاج خروس و خرفه و رشد گیاهچهزنی دانهجوانه

هـا  هاي هرز و نیز قـارچ نتایج نشان داد که نانو کمپلکس حامل کاروون اثر مهاري روي علف. ها داردبر رشد قارچ

در تست دیسک دیفیوژن مشخص شد  که کاروون و نانوکمپلکس آن فاقد اثر مهـاري بـر روي دو بـاکتري    . دارد

هسـتند و اثـر مهـاري آنهـا بـر روي بـاکتري گـرم        Erwinia carotovoraوXanthomonas compestrisگرم منفی

تحـت تـاثیر کـاروون و    Bacillus cereusغظـت مهـاري بـراي    ل حـداق خیلی  کـم اسـت   Bacillus cereusمثبت

طبق نتایج بدست آمده اثر علف کشـی  .میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد 25/0و  5/0نانوکمپلکس آن به ترتیب 

کـاروون   کمپلکسنتایج بیـانگر تـاثیر بیشـتر نـانو     .می باشدنانو کمپلکس کاروون بیشتر از کاروون و ضد قارچی 

  .باشدنسبت به کاروون می

آن بـراي جـایگزین    کمپلکسنهاد نمود که کـاروون و نـانو  توان پیشبراساس نتایج به دست آمده می:گیري نتیجه

  .هرز استفاده شودهاي مواد شیمیایی مضر، در مبارزه با آفات و علف

  .کاروونکمپلکس ، نانوکتري، علف هرز، کاروونآفات، آللوپاتی، ضدقارچ، ضدبا:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

هاي هرز در حال انجام است،ولی کاهش در اکثر کشورها کنترل شیمیایی علفاگرچه 

هاي هرز، خطرات زیست محیطی و از کیفیت گیاهان زراعی، هزینه باالي کنترل علف

ها بیانگر ضرورت تجدید نظر در روشهاي هرز به علف کشطرفی افزایش مقاومت علف

).1379حجازي،(هاي هرز است هاي کنترل علف

ها،استفاده از توانایی مصرف علف کش میزان هاي پیشنهادي براي کاهشی ازروشیک

به برهمکنش گیاهان به وسیله ) آسیبیدگر(ژه آللوپاتی وا.هاي گیاهی استگونه 1آللوپاتی

  ).1382میقانی،(هایشان اشاره دارد متابولیت

گیاهیبرگیاهاندیگرازطآللوپاتیبههرنوعتاثیربازدارندهیاتحریککنندهمستقیمیاغیرمستقیم

-علف.شودریقتولیدترکیباتشیمیاییواردشدهبهمحیطگفتهمی

-هایهرزدراستفادهازاینپدیدهمی

 Kohliتوانندباتغییرشرایطمحیطیبهنفعرشدخود،سببکاهشکمیوکیفیعملکردگیاهاندیگرشوند

et al., 2001).(  

و تفکیک اثرات نکته مهم در بررسی پدیده آللوپاتی توجه به تفاوت این پدیده با رقابت 

مستقیم آللوپاتی از اثرات غیرمستقیم ناشی از سایر موجودات و تغییرات محیطی می

  ).Qasem et al.,1389(باشد

اند و ها از نظر اثرات ضد میکروبی بررسی شدهگیاهی مانند اسانس2هاي ثانویهمتابولیت

راي هاي گیاهی استخراج شده از گیاهان دامشخص شده است که اغلب اسانس

نتی آحشره کشی، ضد قارچی، ضد انگل،ضد باکتري،ضد ویروس،  متعددي از جملهخواص

).et al., 2005Kordali(باشندکسیک میتواکسیدانی وسیتو

هاي کشاورزي سبب توسعه هاي تولید محصولهاي زیست محیطی سیستممحدودیت

هاي کشاز علف در واقع، استفاده. اندهاي جایگزین مدیریت علف هرز شدهاستراتژي

                                                                                                                        
1-Allelopathy

2- Secondary metabolites
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مصنوعی ممکن است تولید محصوالت کشاورزي پایدار را تهدید کند و منجر به مشکالت 

ها و کشهاي هرز به علفجدي زیست محیطی، از جمله بروز افزایش مقاومت در علف

  ).Narwal, 1996(افزایش آلودگی گردد

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

هاي اخیر، عالقه به توسعه محصوالت طبیعی به عنوان در سال. محیط زیست وجود دارد

گیاهان، پتانسیل قابل توجهی براي مدیریت . هاي زیستی افزایش یافته استکشعلف

هاي هرز ارائه دادهو نقطه شروعی براي ترکیبات تجزیه شونده در طبیعت بیولوژیکی علف

مهار رشد گیاه توسط گیاهان همسایه دیگر براي یک مدت ). 1393،یعقوبی(اندبوده

طوالنی و امکان استفاده از یک ترکیبات طبیعی در مدیریت علف هرز به خوبی مستند 

).Angelini et al., 2003(شده است 

ها و مشتقات سینامیک و بنزوئیک ها،فالونوئیدها،تاننهایی نظیر کومارینآللوکمیکال

ها چندگانه آنات دهند و اثراسید فرایندهاي فیزیولوژیک متعددي را تحت تاثیر قرار می

  ).1392ی،میقان(به اثبات رسیده است

هاي ایهستندکهبهصورتهایهرزگیاهانناخواستهعلف

-در اغلبموارد،علف.مختلفباگیاهانزراعیویاسایرگیاهانرقیبدیگرتداخلدارند

-ایمیکنندوباعثایجادخسارتاقتصادیگستردهیرقابت میهایهرزبرایکسبمنابعباگیاهانزراع

  .درکشاورزیفشردهاستیهایهرزاقداممهمحذفعلف. (Quasem & Foy, 2001)شوند

  هدف پژوهش- 1-2

هاي آللوپاتی ارائه علتی براي تداخل مواد شیمایی در شرایط هدف اصلی پژوهش

ها دیگر و میکروارگانیسمطبیعی و معرفی ترکیبات آللوکمیکال است که از رشد گیاهان 

هدف دیگر این علم جداسازي و  .کنندهاي طبیعی یا زراعی جلوگیري میدر اکوسیستم

ها یا ترکیبات موجود در محیط و شناسایی ترکیبات آللوکمیکال گیاهان یا میکروارگانیسم

، میقانی(ها صورت گرفته است ها است که بررسی محدودي روي آنآثار تحریکی آن

ضد باکتري و علف کشی ، لیت ضد قارچیاهدف از پژوهش حاضر بررسی فع. )1382
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حامل کاروون به منظور بررسی افزایش اثر ضد  کمپلکسساخت نانو، ترکیب کاروون

  .میکروبی کاروون است



  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

آللوپاتی- 2-1

مستقیم یا غیرمستقیم،محرك یا بازدارنده که توسط یک  تاثیرآللوپاتی به هر گونه 

ترکیبات به درون ه بر گیاه دیگر از طریق تولید ترکیبات آللوکمیکال و آزاد شدن این اگی

  ).Narwal, 1996(شود میهگفت ،گیردمحیط صورت می

. مطرح شد 1937در سال ش ، مولییاولین بار توسط دانشمند آلمانبراي واژه آللوپاتی 

هاي مختلف گیاهی و نیز وي آللوپاتی را به تاثیرات متقابل بیوشیمیایی بین گونه

  .)Duke, 1987(ها نسبت داده استمیکروارگانیسم

تعریفدگرآسیبیازنظررایساثرات 

-گیاهیامیکروارگانیسمبرسایرگیاهاناستکهازطریقآزادسازیمواددگرآسیببهمحیطواقعمی

  .(Rice, 1984)شود

 هایثانویهتوسطگیاهتولیدیندیکهطیآنمتابولیتآبنابرنظرانجمنبینالمللیآللوپاتی،هرفر

-هایبیولوژیکآنوبررشدونموسیستمشده

 Reigosa etشوداتآنمنفییامثبتباشد،آللوپاتینامیدهمیهاتاثیرگذارباشند،خواهاثر

al.,1999)(.  

  هاي ثانویهمتابولیت- 2-2

رسد کنند که به نظر میهاي متنوعی تولید میرایشآگیاهان ترکیبات آلی زیادي با 

به این مواد در اصطالح  .هیچ کارکرد مستقیمی در رشد و نموگیاهان ندارند



در کل براي  .شودتولیدات ثانویه یا تولیدات طبیعی گفته میهاي ثانویه،تمتابولی

یندهاي فتوسنتز، تنفس،انتقال مواد آهاي ثانویه هیچ نقش مستقیمی در فرتمتابولی

- سیمیالسیون ترکیبات غذایی، تمایز یا شکلآمحلول، نقل و انتقاالت،ساخت پروتئین، 

همچنین بر  .ه نشده استهاي کربن، پروتئین و لیپیدها تشخیص دادگیري هیدرات

-متابولیت) اسیدهاي امینه،نوکلئوتیدها،قندها، لیپیدهاي آزاد(هاي اولیهخالف متابولیت

ن است که یک آاین به معناي و هاي ثانویه گسترش محدودي در سلسله گیاهان دارند 

هاي خویشاوند گونه یافتمتابولیت ثانویه خاص اغلب دریک گونه گیاهی یا گروه

این ترکیبات .اولیه در سراسر گیاهان حضور دارند هايدر صورتی که متابولیت شود،می

ها به نآلوده شدن آخوارن و موجب حفاظت گیاهان در برابر خورده شدن توسط گیاه

از (و همچنین این ترکیبات به عنوان ترکیبات جاذب  شدهزاي میکروبی عوامل بیماري

و حیوانات پراکنش دهنده بذور گیاهان عمل حشرات گرده افشان ) نظر بو،رنگ و طعم

گیاهو روابطهمزیستگیاه–کنند و گروهی از این ترکیبات به عنوان عوامل رقابتی گیاه می

 & Taiz(شوند کندکهترکیباتآللوکمیکالجزءاینگروهتقسیمبندیمیمیکروبایفاینقشمی-

Zieger, 2006.(  

براي همه تقریبا پذیرفته شده  هاي ثانویهبا اینکه امروزه نقش دفاعی متابولیت

هاي محیطی بر تولید این مواد تصویر پیچیده و است،اما هنوز بررسی ساز وکار تاثیر تنش

  ).Efeoglu & Terziogh, 2009(گذاردما می يپیش رو را مبهمی

هاآللوکمیکال- 2-3
٣  

-میللوشیمی آورنده اثرات آللوپاتی را آللوکمیکال یا آترکیبات شیمیایی پدید 

یندهاي آللوپاتیک در واقع نتیجه اثرات بازدارنده مواد آللوکمیکال برفرآبازدارندگی .گویند

مواد آللوکمیکال نوعی از ترکیبات . باشدفیزیولوژیکی گیاهان دریافت کننده این مواد می

ها دارند و پس از ند که کنش فیزیولوژیکی یا سمی بر گیاهان و میکروبهست بیوشیمیایی

مواد  .نمایندمی وفیزیکوشیمیایی شرکت میسیندهاي متابولیآن در فرآزاد شد

                                                                                                                        
3-Allelochemical
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هاي گیاهی از جمله در برگ، ریشه، ساقه، میوه، آللوکمیکال تقریبا در تمام بافت

  ).Maighany, 2003. (ریزوم،بذر،گل،دانه گرده و جوانه وجود دارند

هابهطورعمدهبهمتابولیتآللوکمیکال

-لیتوابتدوازمحصوالتفرعیمهایثانویهکهتوسطگیاهانتولی

-هایاولیههستندواثردگرآسیبیبررویرشدونموگیاهانمشابهیاگیاهانمجاوردارند،اطالقمی

  .(Rice, 1984)گردد

-لیتآنزیماهااثراتفیزیولوژیکیمختلفیبرفتوسنتز،تنفس،تقسیمسلول،فعآللوکمیکال

  (Peng et al., 2004).گذارندهاوسنتزپروتئینبرجایمی

ها به غلظت ماده شیمیایی دریافت شده ندگی آللوکمیکالریا بازداهاي تحریکی واکنش

  ).Koheli et al., 2001(توسط گیاه هدف بستگی دارد

  هابندي آللوکمیکالطبقه-1- 2-3

تر و بهتر، طبقهسانآهاي ثانویه، براي مطالعه با توجه به تعداد بسیار زیاد متابولیت

بندي دانشمندان مختلف در این مورد طبقه اساس .رسدها  ضروري به نظر میبندي آن

  .متفاوت است

-لیومیکروارگانیسمعارایسموادآللوشیمیاییتولیدشدهتوسطگیاهان

:کندبندیمیه گروهاصلیبهصورتزیرطبق13هارادر

؛دارهاوآلدئیدهایچربیهایبازنجیرهخطی،کتوناسیدهایآلیسادهمحلولدرآب،الکل)1

  ؛کمپلکسشدههاي ینین هاوکینین کها،آنتروینین کنفتو)2

؛هاهایساده،اسیدبنزوئیکومشتقاتآنفنل)3

؛هایاشباعنشدهسادهالکتون)4

؛هاواسیدهایچربزنجیرهبلندپلی اتیلن)5

؛هاسیدسینامیکومشتقاتآنا)6



؛آمینواسیدهاوپلیپیتیدها)7

؛فالونوئیدها)8

؛هاتانن)9

؛رپنوئیدهاواستروئیدهات)10

؛هاآلکالوئیدهاوسیانوهیدرین)11

؛سولفیدهاوگلوکوزیدها)12

.(Rice, 1984)وتیدهائهاونوکلپورین)13

  مزایاي استفادهاز مواد آللوکمیکال-2- 2-3

هاي کشهاي هرز در مقایسه با علفکنترل علف درمزایایاستفاده از مواد آللوکمیکال 

به در دوزهاي پایین  بوده،تر مصنوعی این استکه به علت تجزیه پذیري زیستی ایمن

-اثرات محیطی طوالنی ندارند، زیرا به وسیلهمیکروارگانیسمنمایند و انتخابی عمل میطور

  ).1381،حسینی و همکاران(شوندها تجزیه می

  هاآزادسازي مواد آللوکمیکال ومکانیسم عمل آن-3- 2-3

-بهروش هاانتشارآللوکمیکال

هایمختلفیمانندتبخیرازسطحبرگ،آبشوییازشاخوبرگ،ترشحازریشهوتجزیهبقایاییگیاهیانجام

-دهدکهمقدارموادآللوپاتیکبستهبهگونهگیاهی،اندامگیاهیومرحلهتحقیقاتنشانمی.شودمی

. (Kobayashi, 2004)یرشدونمومتفاوتاست

مکانیسمعملموادآللوکمیکاالزطریقمهارتقسیموطویلشدنسلول،مهاراثراکسینواسیدجیبرلی

اي،مهارسنتزپروتئین ك،کندیعملفتوسنتز،مهاریاتحریکتنفس،مهاریاتحریکهدایتروزنه

 Wang et)باشدهایاختصاصیمیلیتآنزیماومتابولیسماسیدهایآلیوتغییردرتراواییغشاومهارفع

al., 2006)  
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  زنیوي جوانهر ها برلوکمیکالآلاثرات -4- 2-3

- آلفاهمچونزنیبهعلتوجودترکیباتیهاومهارجوانهرسدکهبازدارنگیرشددانهرستبهنظرمی

هاي دهد،آنزیمجذبآبرخمیبه دنبالاولیهکهزنی،تغییراتمتابولیکیدرزمانجوانه.پیننباشد

آمیالزیکآنزیممهمتجزیهکننده -اآلف.دهدآمیالزوپروتئازراافزایشمی–هیدرولیتیکمثآللفا

زارا محصوالتواکنشاینآنزیم،سوبستراومنبعانرژي.هاوجودداردنشاستهدرآندوسپرمدانه

-بهنظرمی. (Ayyaz Khan et al., 2008)کنندزنیایجادمیبرایجنیندرزمانجوانه

-میآمیالز- اهایینظیرآلفلیتآنزیمادرفعمهارزنیگیاهانبهعلترسدجلوگیریاز جوانه

  . (Alam & Islam, 2002)دزنینقش دارنکهدرجوانهباشد

دهد و با افزایش غلظت زنی و رشد اولیه نشان میآللوپاتی خود را بیشتر در زمان جوانه

  ).1385،عزیزي وهمکاران(شودمیها بیشتر ها اثر بازدارندگی آنآللوکمیکال

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

وجود مواد آللوکمیکال در  ،نآپشمکی،گل گندم و خاك شیر به صفر رسانده که علت 

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

هاي گیاهی بر روي بذرهاي گندم نشان اسانسبا کاربرد ) 2004(و همکاران4دوداي

هاي ها با بررسیآن .نمایدزنی بذرها جلوگیري میدادند که ترکیبات آللوکمیکال ازجوانه

 زکاربردن بر روي بذر به درون جنین نفوذ کرده و اه دقیق نشان دادند که اسانس پس از ب

  ).Dudai et al., 2004(کندزنی بذر جلوگیري میجوانه

  هابررشدکمیکالاثر آللو-5- 2-3

هاي هرز بررسی شده روي رشد گیاهان مختلف زراعی و علف آسیبیاثر مواد دگر 

و باعث  دادهي ازاین مواد رشد ریشه و اندام هوایی و توسعه برگ را کاهش ربسیا .است

تقسیم و طویل شدن سلولی فازهاي ضروري رشد و توسعه  .شوندپژمردگی در گیاهان می

ها به طور مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار ستند که دگرگونی در این پروسهگیاه ه

                                                                                                                        
4-Dudai



هاي ها توسعه بخشترکیبات دگر آسیب با کاهش تقسیم سلولی و رشد سلول. دهدمی

  ).El-Khatib et al., 2004(کنندها را محدود میمختلف از جمله برگ

هاي آسیب موجود در گونه گزارش کردند که مواد دگر) 1384(صمدانی و باغستانی

صمدانی و (زنی و رشد گیاهچه یوالف وحشی شده است درمنه باعث کاهش جوانه

  ).1384، باغستانی

  آزادهاي و تولید رادیکال میکالمواد آللوک-6- 2-3

شده به اکسیژن معمولی تولید  برانگیختههاي آزاد اکسیژن از انتقال الکترون رادیکال

مختلفی مانند سوپر اکسید رادیکال هیدروکسیل، رادیکال پراکسید شوندو شامل انواع می

هاي اکسیژن قادرند با حمله به لیپیدهاي غشا، رادیکال .باشندواکسیژن منفرد می

نتی اکسیدان آترکیبات . ها شوندها وماده وراثتی سلول سبب تخریب آنپروتئین

سکوربات آاز، کاتاالز و نزیمی نظیر سوپر اکسید دیسموتآاي از ترکیبات مجموعه

لفا توکفرول و کارتنوئید آ سکوربیک اسید،آنزیمی نظیر آترکیب غیر  پراکسیداز و یا

هاي آزاد اکسیژن مصون هستند که قادرند محیط سلول و غشا سلولی را از آسیب رادیکال

  ).Yu et al., 2003(دارند

  هاترپنوئیدهاواسانس -7- 2-3

-اىهستندکهغنى ازترکیباتباهستهثانویههاىهاىگیاهى،متابولیتاسانس

-هاخواندهمیاینترکیباتبانام عمومىترپن.اندىمرکزىایزوپرنى

است وبه صورتمونوترپن، دى ترپن،ترى  C10H16ها  شوندکهساختارشیمیایىعمومى آن

). Dholwani et al., 2008(شوند ها مشاهدهمىترپنوتتراترپن

. شوندمعموالًاکسیژن باشند،ترپنوئیدنامیدهمىهنگامىکهاینترکیباتحاوىعناصر دیگرى 

. اندشوندوداراىمبدأ مشترکىبااسیدهاىچربترپنوئیدهاازواحدهاىاستاتساختهمى

فعالیتمهارکنندگى . هاستهابااسیدهاىچربدر انشعاباتفراوانوحلقوىبودنآنتفاوتآن

-نیسمعملکردآنهاموردشناسایى قرارگرفتهامامکاهاوویروسها،قارچترپنوئیدهاعلیهباکترى

 Kandaswami, Middleton, 1994 & Dholwani et(هابه طورکاملشناختهنشده است

al., 2008.(  
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  5کاروون -7-1- 2-3

ترپنوئیدها به  .کنندبه عنوان ترکیبات آللوشیمیایی عمل می6هاها وترپنوئیدآلکالوئید

کارون با فرمول .دهدرشد وتکثیر گیاه را تحت تاثیر قرارمی ،عنوان یک متابولیت ثانویه

-میها یک  ترکیب شیمیایی است که عضوي از ترپنوئیدC10H14Oشیمیایی 

است و کاروون داراي  g/mol  22/150جرم مولی کاروون.)(Simonsen, 1953باشد

.باشدیم oC 231و نقطه جوش oC2/25نقطه ذوب

مخصوص قوي شکل ظاهري این ترکیب مایع بی رنگ یا به رنگ زرد کم رنگ با بوي 

-S-(+)-carvone,R)انانتیومر استکه هر کدام بوي متفاوتی دارد  2ون داراي وکار .است

(-)-carvone) .ماده موثره کاروون ترکیبی . )1-2شکل (لیتنوري استافع کاروون داراي

ها حاکی ازاثرات بارز دگر متداول است وبرخی گزارش 7ها بوده و در تیره نعناعازمونوترپن

کاروون .گیاه نعناع منبع اصلی تولید کاروون در طبیعت است. باشدر این ماده میآسیبی د

  .ب استآلیت کمی در حالداراي  کاروون.شوداز ترپن دي پنتن مشتق می

  

  .ساختار دو انانتیومر کاروون -1-2 شکل

  تاریخچه کاروون -7-2- 2-3

 ,Carvalho(شداستفاده میدررم باستان به عنوان دارو ) caraway(زیره سیاه  عصاره

2006&Fonseca(، این ماده در  .اما کاروون هنوز جداسازي وشناسایی نشده بود

                                                                                                                        
5- Carvone

6- Terpenoid

7- Lamiaceae



توسط  او بعد) Leitereg et al., 1971(توسط فرانتس شناسایی شد 1849سال

Schweizer کاروول نامیده شد و سرانجام توسطGeorg wanger  1894در سال 

  .  دساختارش مشخص و کاروون نامیده ش

  منابع کاروون-7-3- 2-3

 50(است)Carum carvi(هاي تشکیل دهنده گیاه زیره سیاه اصلی ترپن ءکاروون جز

نیز این ترکیب به مقدار ) Anethum grareolens(شویددر (joy et al., 1998))%70تا 

این ترکیب در روغن پوست پرتقال ماندارین و %). 60تا  40(شود قابل توجهی یافت می

گیاه نعناع  منبع اصلی تولید .دشوي نعناع یافت میهاي تیرههاي برخی گونهاسانس در

بعضی  .باشداین ترکیب مسئول طعم زیره سیاه شوید و نعناع می.کاروون در طبیعت است

نانتیومر کاروون اهاي گیاهی نیز از جمله روغن گیاه زنجبیل داراي مخلوطی از دو از روغن

  .هستند

  وسنتز کاروونبی-7-4- 2-3

به صورت خالص بر اساس تقطیر جزئی روغن زیره سیاه S-(+)carvoneدکستروفورم،

ها شامل این ماده هستند اما معموال نیازمند فرم به دست آمده از روغن .آیندبه دست می

این ماده را . با خلوص باال را تولید کنندR-(-)carvoneاي هستند تا هاي اضافهاعمال روش

که بر اساس آن . با تشکیل یک ترکیب اضافی با هیدروژن سولفید به دست آورد توانمی

کاروون ممکن است بر اثر واکنش با هیدروکسید پتاسیم در اتانول و سپس تقطیر 

کاروون ممکن است به صورت سنتزي از . محصول در حضور بخار دوباره ایجاد شود

که ممکن است بر اثر واکنش لیمونن  از طریق نیترو سوکلرید لیمونن تهیه شود 8لیمونن

این ترکیب سپس به شکل کاروکیسم  .با نیتریت ایزو آمیل در اسید گالسیال تشکیل شود

منجر به تولید کاروون % 5لیک اشود که رفالکس کردن کاروکیسم با اسید اکستبدیل می

  ).Qtis et al., 1980(شود می

                                                                                                                        
8-Limonene
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لیمونن به عنوان D–کاربرد اصلی .کندلیمونن ایجاد میR–کاروون را از R–این روش 

دسترسی در مقیاس وسیع به پوسته پرتقال  .کاروون بوده استL–یک ماده اصلی براي

ماده اولیه در تولید عصاره پرتقال سبب شده که دسترسی به لیمونن به قیمت پایین 

سنتز ، ممکن شودواز آنجایی که بیوسنتز کاروون به وسیله اکسیداسیون لیمونناست

.(Fahlbusch et al., 2002)باشد ارون هم متعاقب آن ارزان میک

موارد استفاده کاروون-7-5- 2-3

کاروون در صنایع غذایی وعطر و طعم و همچنین در آروماتراپی وطب  رنانتیوماهر دو 

زدن پیش از نیز براي جلوگیري از جوانهS-(+)-carvone،گیردمورد استفاده قرار می

 ,de carvalho & fonseca)شود در طول ذخیره سازي استفاده می موعود سیب زمینی

ي حشرات مطرح نانتیومر کاروون براي استفاده به عنوان دفع کنندهاهمچنین دو .(2006

شده است وسازمان محیط زیست ایاالت متحده در حال بررسی درخواست ثبت عنوان 

  .    یک آفت کش است

  (Sclerotinia sclerotiorum)مشخصاتقارچاسکلروتینا- 2-4

یکی Sclerotinia sclerotiorumبیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ناشی از قارچ 

ترین زاي گیاهی با دامنه توزیع وسیع میزبانی و جغرافیایی و یکی از مهماز عوامل بیماري

با ارزش میهاي کلزا و سایر گیاهان پهن برگ در مناطق تولید این گیاه روغنی و بیماري

سپس بارها به بودهو کشور هند  دراولین گزارش این بیماري در کلزا و خردل .باشد

از کشورهاي دانمارك،فنالند،برزیل،چین،هند،کانادا،سوئد،آلمان،فرانسه،انگلستان و فراوانی 

  .)Boland & Hall, 1994(لیا گزارش شده استاایت

هاي مختلف از قبیل بالیت د به نامکناین بیماري با توجه به عالئمی که ایجاد می

سفید،پوسیدگی سفید،پوسیدگی ساقه،بالیت ساقه،شکستگی ساقه،شانکر ساقه یا شانکر 

  ظاهرمعموال در شرایط طبیعی بیشتر آلودگی ساقه  و کلزا نامیده شده است

عالئم .هاي هوایی گیاه نیز ممکن است مورد حمله قرار گیرندهرچند تمام اندام ،شودمی

شود که بعدا میسلیوم پنبه مانند قارچ روي هاي کشیده ظاهر میي ساقه به صورت لکهرو

ها نیز از ها و نکروز پایه ساقهعالئمی چون کلروزیس وپژمردگی برگ .پوشاندها را میآن



  ها سفید شده و سرانجام عالئم این بیماري است که در مرحله پیشروي بیماري، ساقه

ساقه آلوده ممکن است شکافته شود و در این .)Gaten & Madina, 2005(میرندمی

صورت تعداد زیادي سختینه منظم،کروي سفید خاکستري تا سیاه در داخل بافت ساقه 

  در هواي مرطوب این .باشدشود که از عالئم بارز این عامل بیمارگر میایجاد می

 ,Purdy, 1975., Kolte(د ها نیز پدید آینها ممکن است بر روي ساقه ویا غالفسختینه

1985.(  

  )Asperjillus fumigats(مشخصاتقارچآسپرژیلوسفومیگاتوس- 2-5

-هایشایعدرمحیطوهوابودهوعامالیجادبیماريهایکیازقارچآسپرژیلوس

هایمتعدداینجنس،گونهفومیگاتوسنقشبیشتریرادربیماريازبینگونه.هایانسانیوحیوانیهستند

- ژنتیک،سموم،آنزیمدوقدرتآنتیاکه تعدداشته  زایی

  .(Latge, 1999)د هاواندازهکوچکترکونیدیدراینقارچازدالیالینامرهستن

  )Fusarium graminearum(مشخصاتقارچفوزاریوم- 2-6

-اینبیماریتوسطگونه.باشدهایذرتدرسرتاسرجهانپوسیدگیخوشهمیترینبیماريیکیازمهم

 (Fusarium earrot)پوسیدگیفوزاریومیخوشه. شودایجادمی Fusariumهاي

معموالدرآبوهوایگرموخشکودرطولدورهدانهدهیرخمیFusarium graminearumبهعامل

.(Sutton, 1982)دهد

  )Asperjillus flavus(مشخصاتقارچآسپرژیلوسفالووس- 2-7

  هایمولدآفالتوکسیندرغذایانسانوحیوانچآسپرژیلوسفالووسیکیازقار

-هطبقتحقیقاتانجامشدهگون.باشدمی

 ,.Rahimi et al)آسپرژیلوسازرویپوستهنرم،پوستهسختومغزپستهایرانجداشدهاستایه

-میشدهسازیینکهازپستهجداآفالتوکسههایتولیدکنندترینقارچزمهما. (2008

 G2وB1, B2, G1ایندوگونه،سموم. توانازآسپرژیلوسپارازیتیکوسوآسپرژیلوسفالووسنامبرد

  ).Yu et al., 2004(کنندراتولیدمی
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-گونه

فالتوکسین،ازاهمآپارازیتیکوس،باتولیدسمومقارچی،مانند.فالووسوآ.اییازآسپرژیلوس،مانندآه

  .)Razzaghi-abyane et al., 2008(ندهست یتخاصیبرخوردار

)Erwinia carotovora(امشخصاتباکتریاروینی- 2-8

هایجنسباکتریاروینیاپاتوژنگیاهیبودهوباعثنکروز،گال،پالسیدهگونه

-نیاکهسببپوسیدگینرمگیاهانمییهاییازاروگونه.شونددرگیاهانمیشدنیاپوسیدگینرم

).1393یعقوبی،(دنتعلقدار Carotovoraشودبهگروه

)Xanthomonas compestris(مشخصاتباکتریزانتوموناس-2-9

عالیم . است Xantomonas leaf spotباکتریجنسزانتوموناسعاملبیماریلکهبرگیباکتریایی

-هایمختلفپهنکبرگظاهرمیهایگردشفافوکوچکدرقسمتبیماریدرابتدابهصورتلکه

-هایبزرگقهوهشودکهبهتدریج وسیعشدهوبهصورتلکه

).1393یعقوبی،(شودایبامرکزنکروزشدهدرآمدهوپسازمدتیباعثخشکشدنوریزشبرگمی

  )Bacillus cereus(مشخصات باکتري باسیلوس سرئوس- 2-10

- سپورداروهوازيمیکرومترا1-3 ×4اینباکتریباسیلگرممثبت،بااندازه

اینباکتریمتحرك،همولیتیکفعال،کاتاالزمثبت، .بیهوازیاختیاریازخانوادهباسیالسه است

مقاوم به پنی سیلین، مانیتول منفی، فاقد رشد ریزوئید و حاوي سیستم فسفولیپازي 

مناسب براي pHو 35تا oC30دماي مناسب رشد این باکتري .باشدومزوفیل می)لسیتیناز(

گروه باسیلوس سرئوس عامل مسمومیت غذایی از جنس  .است 3/9تا 9/4ن آرشد 

  .)Dworkin et al.,2006(اند ها شناسایی شدهباسیلوس

  )Portulaca oleracea(خرفه علف هرزمشخصات - 2-11

که  OleraceaeازخانوادهPortulaca oleraceaبانامعلمی)پرپین(خرفهیاپرپهن

گیاهیاست،فاطمه،فرفخ،قینا،کفوکلنکنیزمعروفاستدرفارسیوعربیبهاسامیدیگرینظیربخله،بقله

-هاي قرمز،گلهایضخیمومتقابآلبدارسبزباساقهعلفی،یکسالهبا ساقهایگوشتداروبرگ



-بخش. هایسیاهریزکه خواصداروییدارندهایزردیاسفیدکوچکوتخم

 ،پکتین،پروتئین،کربوهیدرات،اسیدهایچربغیراشباع،  COهایمختلفاینگیاهازآب،موادلعابی،

نتیاکسیدانوعناصرمعدنیمتعددموادآ

. تشکیلشدهاست)شامآلهن،مس،منگنز،پتاسیم،کلسیم،فسفروسلنیوم(

ترکیباتآنتیاکسیدانشامآللفاتوکروفرول،اسیدآسکوربیک 

.)Okafor, 2014(وگلوتاتیونبهوفوردراینگیاهوجوددارد

کندودردامنهگستردهخرفهوحشی،علفهرزیاستآبدارکهدرشرایطگرمو خشکبهخوبیرشدمی

  .)Sultana & Ranman, 2013(رویدهاوشرایطاقلیمیمختلفمیخاكایاز

  )Medicago sativa(یونجه علف هرزمشخصات - 2-12

هان است که به علت دارا جاي در ترین گیاه علوفهمهمFabaceaeخانوادهاز  یونجه

و A ،Cها به ویژه ویتامینبودن مواد غذایی فراوان شامل پروتئین مواد معدنی ویتامین

باال بودن عملکرد و خوش خوراکی  ،بودن از نظر کلسیم و پایین بودن درصد سلولز غنی

ن به عنوان ملکه آاي دیگر دارد و از نسبت به گیاهان علوفه اين برتري ویژهآباالي 

نزیم مخصوص هضم آمیالز که آیونجه داراي .شوداي و یا طالي سبز یاد میگیاهان علوفه

  ).1386،کریمی (اشد بمی ،اي استمواد نشاسته

  (.Trifolium alexandrinum L)شبدر برسیمعلف هرز مشخصات - 2-13

وحدود هستندTrifoliumشبدرهایحقیقیمتعلقبهجنس

  گونهآنازنظرکشاورزیمهم25دراینمیانتنها .گونهازآندرمناطقمختلفدنیاوجوددارد300

  شبدرپسازیونجه.شوندهابه صورتتجارتیکاشتهمیگونهآن9اشدوفقطبمی

-هایاستکهباسطحزیرکشتحدودیکصدهزار هکتارجایگاهویژایدولپهترینگیاه علوفهمهم

-ترینگیاهانعلوفهشبدرهاجزء مهم). 2006،زمانیان(ایدرکشوردارد

شبدربرسیمیا ).Delority et al., 1988(باشندایخانوادهلگومینوزدرمناطقمعتدلومرطوبمی

-می.Trifolium alexandrinumLعلمیبانامLeguminosaeشبدرمصریازخانوادهبقوالتیا

  .)1392قنواتیوهمکاران(انددرصدگزارشکرده96/20را درصدپروتئینشبدر.دباش



کاروون و مشتق نانوذره آن)- (یبترک یبیاثرات دگرآس یبررس  32

Amaranthus)تاج خروسعلف هرز مشخصات - 2-14 retroflexus)

تا  60ل وشامAmaranthaceaeمتعلقبهتیره Amaranthusجنستاجخروس 

-هایژنیوشکلنها،تنوعریختیزیاد،جریاهدورگهپذیریباال،اهلیشدن برخی گون. ستگونها75

-گونه .تهایحدواسطزیادیکهدراینجنسگزارششدهاند،تاکسونومیاین جنسرامشکلساختهاس

ی موبرخرلوگدقمعتطیري،مناسهاي اینجنسبیشتردرنواحیگرمسیریونیمه گرم

-هابهاغلبنقاطدنیاواردوبهصورتعلفهرزبومیشدههبعضیازگون امروزه.ددرمناطقمعتدلپراکنشدارن

-ههایهرزدنیاقرارگرفتدرزمرهبدترینعلفA.hybridiudsو A.retroflexusaهايگونه. دان

شوند، اندچراکهباعثکاهشمیزان وکیفیتمحصوالتزراعی،مسمومیت  احشاموآلرژیدرانسانمی

  ).1391،آزادي(کنند یهمچنینبهعنوانمیزبانآفاتوبیماري گیاهانزراعیعملم

شود که معموال هاي این جنس باعث میگونهرشد سریع و غیر قابل کنترل در اکثر 

رطوبت و امالح کافی در محیط رشد و در زمان بلوغ به این گیاهان و گیاهان زراعی  ،نور

 ,Franseen(شوند فت محسوب میآAmaranthusهاي رسد و در واقع برخی گونهنمی

2001.(  

هایآنتیبیوتیکدیسک- 2-15

-بهطوراستانداردتهیهشده،غلظتمشخصازآنتیبیوتیکو هاییباکیفیتباالهاازکاغذایندیسک

داري نگه oC8-2هایمصرفیدریخچالودیسکoC20هایذخیرهبایددرحرارتدیسک.اند

-هادرحرارتباالترباعثافتقدرتدیسکداریدیسکنگه.شود

. (Nccls, 2002)هاشدهوجوابمناسبینخواهندداد

  دیسکدیفیوژن- 2-16

 Kirby-Bauerمیکروبیاستوبهنامتست ترینشکالرزیابیموادضداینروشمعمول

-اساساینروشبدینصورتاستکهسطوحپتریدیش.معروفاست

هایحاویمحیطکشتآگاربهطوریکنواخت 
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Abstract
Research Aim:The purpose of this study was to investigate the possibility of 
optimal use of carvone and carvone nano-complex without environmental 
damage to fight against plant pests and weeds.
Research methods:In this research, the inhibitory effects of carvone and carvone 
nano-complex evaluated on some herbal pathgenic fungi such as Sclerotinia 
sclerotiorum, Aspregillusfumigatus, Asperjillusflavus, Fusariumgraminearum, 
and on some pathgenic bacteria such as Erwinia 
coratova,Xanthomonascompestris and Bacilluscereus by disc spreading and 
MIC determination methods. In addi tiont, 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 for 
seeds by (using0.001, 0.01, 0.1, 1 mg/ml)concentrations, for fungi by (using 
0.125,0.25, 0.5,1 mg/ml) concentrations,and for bacteria by (using1, 10, 20, 
30, 40 mg/ml)concentrations of carvone and carvone nano-complex and their 
effects on control samples and in-plate treatment.
Findings: The results showed that carvone at concentrations of 1 and 0.1 mg/ml
had a significant effect on seed germination ofAmaranthus retroflexusand 
Portulaca oleracea and grow seedlings; increasing the concentration of 
carvone increased the antifungal activity, and in this test shows that, carvone 
and carvone nano-complex exhibited a weak antibacterial effect on gram 
positive bacteria. According to the results, carvone nano-complex show more 
effectiveness in comparison with carvone.
Conclusion:Based on the results of this study,it is suggested that carvone and 
carvone nano-complex to be used to replace harmful chemicals in the fight 
against pests and weeds.

Keywords: Allelopathy, Antifungal, Antibacterial, Carvone,carvone nano-
complex, Pests, Weed
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