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Abstract 

The use of essential oils and extracts of medicinal plants is one of the environmentally 

friendly methods in the management of plant diseases caused by fungi and bacteria. The 

antimicrobial effect of essential oils and extracts of various medicinal plants such as 

thyme, cloves, savory, garlic, licorice and fennel has been proven and their active 

ingredient has also been identified. Based on these studies, the possibility of introducing, 

formulating and using essential oils and extracts of medicinal plants or any of their 

components with antimicrobial properties, as an alternative method of using chemical 

toxins in the management of fungal and bacterial diseases of plants can be provided. 
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 چکیده 

گ عراره  و  اسانو  از  روش  ییدارو  اهانیاستفاده  جمله  مح  یهااز  با  مد   ستیزطیسازگار   ت یر یدر 

و عراره گیاهان   اسانو  ضدمیکروبیاثر  .  شودمحسوب میها  ی باکترها و  از قارچ  یناش  یاهیگ  یهایماریب

ثابت شده و ماده موثره آنها نیز  رازیانه بیان و شیرینسیر، ، مرزه، میخکآویشن،  مانند متعددی دارویی 

 و عراره  معرفی، فرموالسیون و بکارگیری اسانوامکان    پژوهشها  بر اساس ایناست.  شناسایی شده  

با خواص ضدمیکروبی آنها  اجزای  از  یا هر یک  و  به عنوان روشی جایگزین  مررف  ،  گیاهان دارویی 

 . آید فراهم   تواند میمدیریت بیماریهای قارچی و باکتریایی گیاهان در  شیمیایی هایسم 

   سیر، مرزهآویشن،  کلیدی:گان واژ

 مقدمه 

زیست منجر به تالش های شیمیایی بر سالمتی انسان و محیطکشآفت رویه  تهدیدات ناشی از مررف بی

های جایگزین کم خطر و سازگار با طبیعت شده است. در این میان گیاهان دارویی از برای یافتن روش

 تنوع و خاص    موقعیت جغرافیایی که کشور ایران ازاز آنجاییای برخوردار هستند. جایگاه و اهمیت ویژه

 Ayatollahi et) روید بومی و غیر بومی در آن می دارویی  گیاهان ازی انواع  ،برخوردار است هوایی و آب

al. 1996)  .به دلیل نیاز آبی پایین، دوره رشد منطبق با زمان نزوالت آسمانی، حفاظت  گیاهان دارویی

آفا حساسیت  ،  فرسایش خاکاز   برابر حمله  در  گیاهیکمتر  بیمارگرهای  و  درآمد   و  ت  از امکان  زایی 

های ها و عراره اسانو  ی ازهای اخیر اثرات ضدمیکروبی انواع در سال.  ای برخوردار هستند اهمیت ویژه

علیه طیفی از بیمارگرهای قارچی، باکتریایی، ویروسی و نماتودی در حوزه پزشکی، دامپزشکی    گیاهی

اثبات رسیده است   به  بر  حاضر    مقاله.  (Osée Muyima et al. 2004)و گیاهپزشکی  با هدف مروری 
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های گیاهان دارویی علیه برخی از بیمارگرهای قارچی و ها و عراره اثرات ضدمیکروبی انواعی از اسانو

  تدوین ها  باکتریایی گیاهی و نیز معرفی انواع ساز و کارهای بازدارندگی و اجزای اصلی تشکیل دهنده آن

   شده است. 

 گیاهی های  ها و عصارهاثر بازدارندگی اسانس

 انبیمارگر گیاهی ها قارچعلیه 

اثر ضدقارچی   قارچ)قارچتاکنون  یا  و  عرارهایستایی(    کشی  و  ها  اسانو  از  علیه انواعی  گیاهی  های 

هایی در ( به مثال 1(. در جدول )1به اثبات رسیده است )شکل  گیاهان  ای از بیمارگرهای قارچی  دامنه

 است. این زمینه پرداخته شده
 

هایی از اثرات ضدمیکروبی اسانو و عراره برخی گیاهان دارویی علیه بیمارگرهای قارچی  مثال  .1جدول  

 .گیاهی
Table 1. Examples of antimicrobial effects of the essential oil and extract of some 

medicinal plants against plant fungal pathogens. 

 منابع
References 

دارویی گیاه   
Medicinal 

plant 

 اسانو/عراره 
Essential oil 

(EO)/ Extract 

(E) 

بیمارگر هدف  قارچ  
Target pathogenic fungi 

 میزبان
Host 

Rasooli and Owilia, 

2005 
savory EO Botrytis cinerea 

Rhizopus stolonifer 
Aspergillus flavus 

- 

Wang et al. 2005 cinnamon EO Rosellinia nercatrix - 

Lahooji et al. 2010 thyme EO Fusarium graminearum wheat 

Samavat et al. 2008 sagebrush EO B. cinerea 

Penicillium digitatum 

Sclerotinia sclerotiorum 

Rhizoctonia solani 

- 

Mohammadkhani and 

Yekta 2019 
cumin, 

rosemary 
EO Bipolaris sorokiniana wheat 

Samavat and 

Karimzadeh Asl 2018 
ajowan, 

lavender, 

thyme 

EO Calonectria 

pseudonaviculata 

boxwood 

Dias et al. 2020 rosemary 

pepper 
EO Colletotrichum 

gloeosporioides 

papaya 

Stangarlin et al. 2011 yarrow, 

fragrant 

grass, 

eucalyptus, 

fliss flower 

EO Didymella bryoniae Cucurbita

ceae 

Abdi et al. 2018 aqti E S. sclerotiorum tobacco 

Zeinali et al. 2019 marjoram EO Monilinia fructigena 

Verticillium dahlia 

- 

Ganjali et al. 2018 licorice E F. graminearum wheat 

https://wiki.bugwood.org/Bipolaris_sorokiniana_(Common_Root_Rot_and_Spot_Blotch_of_Barley_and_Wheat)
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)چپ(   Calonectria pseudonaviculataاثر اسانو آویشن در بازدارندگی از رشد ریسه قارچ    .1شکل  

 (Samavat and Karimzadeh Asl 2018). در قیاس با شاهد )راست(

Figure 1. The effect of thyme essential oil on inhibiting the growth of Calonectria 

pseudonaviculata (left) in comparison with the control (right) (Samavat and Karimzadeh 

Asl 2018). 
 

، علیه بیمارگرهای قارچی مختلف متفاوت مختلف  های گیاهیها و عراره میزان فعالیت ضدقارچی اسانو

اثرات است.   از  آویشن  و  سیاه  زیره  اسانو  با  قیاس  در  اینکه  با  فلفلی  نعناع  اسانو  مثال  عنوان  به 

علیه   مطلوبتری  .  Kühn.  isolan hizoctoniaRضدقارچی   Tassi) Goid(  Macrophominaو 

phaseolina    در اما  است،   Schlecht. emend. Snyder & Hansen.   Fusariumمهاربرخوردار 

oxysporum  وPenicillium verrucosum Dierckx.  نیست چندان کارا(Raveau et al. 2020) . 

 انبیمارگر گیاهای ه باکتریعلیه 

باکتری باکتری به طور کلی  به  نسبت  مثبت  اسانوهای گرم  به  منفی،  زیرا    ند.ترحساس  هاهای گرم 

به  گرم  هایباکتری  اسانو  آبگریزی  ترکیبات  نفوذ   از  سلولی   بیرون  غشا  داشتن   دلیل  منفی،   هاچون 

. در  (Mosch and Zeller 1998)دهند می  نشان  خود  از  بیشتری  در نتیجه مقاومت  و  کنند می  ممانعت

 است. پرداخته شدههایی در این زمینه ( به مثال2جدول )
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عراره  مثال  .2جدول   و  اسانو  اثرات ضدمیکروبی  از  بیمارگرهای برخی  هایی  علیه  دارویی  گیاهان 

 . باکتریایی گیاهی
Table 2.  Examples of antimicrobial effects of the essential oil and extract of some 

medicinal plants against plant bacterial pathogens. 
 منابع

References 

 گیاه دارویی 
Medicinal 

plant 

 اسانو/عراره 
Essential 

oil (EO)/ 

Extract (E) 

بیمارگر هدف باکتری  
Target pathogenic 

bacteria 

 میزبان
Host 

Mosch and Zeller 1998 mistletoe, 

papital 

E Erwinia amylovora quince and  

cotoneaster 

Mosch and Zeller 1998 willow, 

papital 
E Xanthomonas 

campestris pv. 

campestris 

Pseudomonas syringae 

pv. phaseolicola 

cabbage 

bean 
tomato 

Gulluce 2007 wild thyme EO and E X. arboricola pv.  pruni stone fruits 

Moghaddam et al. 2014 basil EO Ralstonia 

solanacearum 

Brenneria nigrifluens 

Pantoea stewartii 

 - 

Ashrafi and Hassanzadeh 

2012 
savory EO Rhizobium radiobacter - 

Shabani et al. 2018 fennel EO X. oryzae pv. oryzae rice 

Kotan et al. 2013 savory EO Clavibacter  

michiganensis sp. 

michiganensis 

X. axanopodis pv. 

vesicatoria 

X. axanopodis pv. 

vitians 

lettuce and 

tomato 

Ansari Dezfouli et al. 2012 eucalyptus EO and E P. tolaasii button 

mushroom 

Farri and Khezri 2012 thyme EO Agrobacterium 

tumefaciens 

grape 

 

 های گیاهیها و عصارهضدمیکروبی اسانس اثر  ساز و کار 

به همین دلیل ممکن است   متنوعی دارند.ضدمیکروبی   ترکیبات های گیاهی مختلف،و عراره  هاواسان

ها در فعالیت ضدمیکروبی دوستی اسانوچربی  . باشند برخوردار   مختلفی   ضدمیکروبی ساز و کارهای زا

ایفا می و ترپنوییدها   (Phenols)ها  فنول  ،های گیاهیاز ترکیبات عمده اسانو  .کندآنها نقش مهمی 

(Terpenoids)  های ساختاری ترکیبات اغلب موجب آسیبدوستی دارند. این  هستند که ماهیت چربی

به درون دوالیه لیپیدی غشای  شوند. به این ترتیب به دنبال ورودو عملکردی در عوامل میکروبی می

، تعادل اسمزی سلول و جریان ءسیتوپالسمی، فعالیت ضدمیکروبی خود را با اختالل در نفوذپذیری غشا
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اعمال می پروتئینانتقال یون  با  و  به   (Prakash et al. 2015). دهند  برهمکنش می  ءغشا  هایکنند 

  (Eugenol)  و اوژنول  (carvacrol)، کارواکرول  (thymol)  عنوان مثال، ترکیبات فنولی همچون تیمول

 ءهای غشاپروتئینها و  ها منجر به تجزیه لیپیدهای دیواره سلولی، میتوکندریموجود در برخی اسانو

، نشت ترکیبات ضروری سلولی، لخته شدن سیتوپالسم،  K+ و   H+های  یون  و در نتیجه تغییر در غلظت

. (Burt 2004)شوند  های میکروب میسلولی و در نهایت منجر به مرگ سلولدرون  ATPکاهش ذخیره  

ها و نیز به دلیل تخریب غشاء سلولی قارچ  (linalool)لینالول  های حاوی  اسانو  فعالیت ضدمیکروبی

های گیاهی  های ضدمیکروبی اسانوساز و کاراز دیگر  .  (An et al. 2021)های بیمارگر است  باکتری 

القای مقاومت سیستمیکمی به  از ساخت پروتئیندر گیاهان    توان   در ساکاریدهاپلی و هاو ممانعت 

 (.  Sanchooli et al. 2015) اشاره کرد باکتریایی و قارچی هایسلول

 های گیاهیمواد مؤثره اسانس

 آن نوع که سی هزار است شده شناخته گیاهان مختلف در شیمیائی هفتاد هزار ترکیب از بیش تاکنون

(. از حدود سه هزار نوع اسانو گیاهی شناخته شده، Gholami 2003) هستند ثانویه   هایمتابولیت جزء

 (Burt 2004). نوع آن دارای ارزش اقترادی هستند  300

  (Terpenes)ها ند. گروه اصلی شامل ترپ ن شوتقسیم میمختلف دوگروه  به  طورکلیبه ها اسانو اجزای

گ و  ترپنوئیدها  دیگر  روو  آروماتیک  شامل  ه  پروپانوئیدها   (Aromatic)ترکیبات  فنیل 

(Phenylpropanoids)   سیمن   شامل  هادر اسانو  موجود   یاهاز ترپن  برخی .  هستند  (cymene)ترپینن ، 

(Terpinene)لیمونن ،  (Limonene)  سابینن ،(Sabinene)  و پینن  (Pinene)  .شامل   ترپنوئیدها  هستند

آلدهیدها(Esters)  استرها  ها،الکل  ،  (Aldehydes)  کتون ،(Ketone)  ژرانیولهستند ل  و فن  و   منتول  . 

(Geraniol menthol)لینالول، سیترونلول ،  (Citonellol)کارون ،  (Caron)  ،ژرانیل ،  کارواکرول، تیمول

ترکیبات ترپنوئید شناخته از    (cineole-1,8)سوینئول  - 8و    1،  (Neral)  ، نرال(Geranyl acetate)  استات

اسانو در  ،  (Cinnamyl alcohol)  الکل، سینامیل(Cinnamaldehyde)  هستند. سینامالدهید  هاشده 

استراگول  ،(Chavicol)  چاویکول متیل (Estragole)  اوژنول،   و   (Methyl eugenol)اوژنول  ، 

 نوع   حتی  و   . مقدار(Burt 2004)   د ید هستن یفنیل پروپانواز گروه  ،  (Methyl cinnamate)  سیناماتمتیل

  محیطی   شرایط  بهمتفاوت است بلکه برای هر گیاه    مختلف  دارویی  گیاهاناسانو    درنه تنها    ءاجزا  این

 Jualang Azlan)  دارد  بستگی  گیریاسانونوع اندام گیاهی مورد  و  ، زمان برداشت  منطقه  جغرافیایی  و

et al. 2005 .)  و(  ٪54)   موننیل  ،زدر اسانو گشنی  (٪68)  نالولیبه عنوان مثال، ل  α    وβ-ب ی)به ترت  ننیپ 

و منتول  اسانو مرزنگوش    در(  ٪ 15)  مولتی  و (  ٪65کارواکرول )اسانو کاج چتری،    در (  ٪5/3و    7
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مسئول خواص    و  یصلا  یجزابه عنوان ا  در اسانو نعناع فلفلی(  19٪)  (Menthone)  منتون  و(  59٪)

 .(Raveau et al. 2020) آنها هستند 

   گیرینتیجه

اسانو کاربرد ضدمیکروبی  از  و عرارهشناخت موارد موفق  اصلی  های گیاهی، سازوکارها  اجزای  و  ها 

در زمینه امکان سنجی بکارگیری   آیندههای  ها نه تنها منتج به هموار کردن مسیر پژوهشسازنده آن

ی جایگزین با  این ترکیبات گیاهی و یا حتی هر یک از اجزای آنها با خواص ضدمیکروبی به عنوان روش

شود، بلکه امکان کشف سریعتر اثرات ضدقارچی و باکتریایی مررف سموم شیمیایی در کشاورزی می

ها در اجزای اصلی تشکیل دهنده را سایر گیاهان دارویی بر اساس قرابت خانوادگی و یا تشابهت با آن 

به فرموالسیونمیسر می این تالش محققان در دستیابی  بر  افزون  ترکیبات  هاسازد.  این  از  ی کارآمد 

ها در عرصه بیش از پیش هموار  ها راه را برای کاربرد آنگیاهی ارزشمند و یا اجزای ضدمیکروبی آن

 نماید. می
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