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پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1395(645-654، صفحه 4، شماره 32جلد 

زمینیسیبپژمردگیوپوسیدگیعاملهاي باکتريکنترلدرداروییگیاهاسانسچندضدباکتریاییاثر
گلخانهوآزمایشگاهشرایطدر

2نژادحسینیمرضیهو*1علمشاهیلیلی

alamshahi.4600@gmail.comالکترونیک:پست، ایرانزابل،دانشگاه،گیاهیشناسیبیماريارشدکارشناسیآموختهدانشمسئول،نویسنده-*1

ایرانمشهد،غذایی،صنایعوعلومپژوهشکده،استادیار-2

1394مهرتاریخ پذیرش: 1394وریتاریخ اصالح نهایی: شهر1394اردیبهشتتاریخ دریافت: 

چکیده
موردگیاهیزايبیماريعواملکنترلبرايطبیعیضدباکتریاییموادبهی ابیدستبرايگیاهیهاي اسانسازاستفادهامروزه

Thymus(باغیآویشنگیاهپنجاسانسبازدارندگیاثرتحقیقایندراست.گرفتهقرارفراوانتوجه sativum L.(،گشنیز
)Coriandrum sativum L.(،سبززیره)Cuminum cyminum L.(،رزماري)Rosmarinus officinalis L. (اکالیپتوسو
)Eucalyptus globules L.(هاي باکتريرويبرآنهابازدارندگیاثرواستخراجآبباتقطیرروشباRalstonia solanacearu

Pectobacteriumو)زمینیسیبنرمپوسیدگیملاع( carotovorumآزمایشدیفیوژندیسکروشبا)زمینیسیبپژمردگی(عامل
طرحقالبدرهاآزمایششد.استفادهايلولهرقتروشازکشیباکتريغلظتحداقلوبازدارندگیغلظتحداقلتعیینبرايشد.

انجام )MSTAT-Cافزار(نرمدانکنايدامنهچندآزمونبراساسهامیانگینمقایسهگردید.واریانستجزیهتصادفیکامالًفاکتوریل
نشانآزمایشگاهیمرحلهدرباکتريدوهررويبررابازدارندگیمقداربیشترینکهباغیآویشناسانسازايگلخانهمرحلهدر.شد
سایرباسهمقایدرمترمیلی8/34قطربهبازدارندگیهالهایجادباباغیآویشناسانسکهدادنشاننتایجگردید.استفاده،بودداده

روشبه%5/0هاي غلظتباآویشناسانسازايگلخانههايآزمایشبراي.بودضدباکتریاییفعالیتواثربیشتریندارايهااسانس
ونرمپوسیدگیبیماريوقوع%41میزانبهباغیآویشنکه دادنشاننتایج.شداستفادهخاكبهاسانسریختنروشبه%1واسپري

ضدباکتریاییقابلیتداشتنباتواندمیباغیآویشناسانسبنابراین.دادکاهشزمینی سیبدرراباکتریاییپژمردگیوقوع44%
شود.گرفتهبکارزمینی سیبگیاهدربیماريدواینمدیریتدربازدارندهعاملعنوانبهمناسب،

Ralstoniaاسانس گیاهی، اثر ضدباکتریایی،کلیدي:هاي واژه solanacearum ،Pectobacterium carotovorum.

مقدمه
وانسانیبهداشتدرمدرنهاي پیشرفتوجودبا

بیشترياهمیتغذاییموادسالمتغذا،تولیدهاي تکنیک
,WHO(کندمیپیدا سالههرکهشودمیزدهتخمین).2002

هاي آلودگیازصنعتیهاي کشوردرمردم%30ازبیش

,WHO(برندمیرنجغذایی بهنیازبنابراین. )2002
کاهشبرايموجودهاي روشباتلفیقدرجدیدهاي روش

شودمیاحساسغذاییيزابیماريملواعحذفیا
)Leistner, مصرفسويبهجوامعراستا،همیندر).1978

برايکمترزیانبامصنوعیغذاییهاي افزودنی(کاهشسبز
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Smid(کنندمیتالش)زیستمحیط & Gorris, ؛ 1999
Tuley de Silva, کنندهتهدیدخطراتکاهشبراي)1995

هاي میکروبتوسطکهاقتصاديهاي ضرروانسانسالمت
طبیعیتولیداتازاستفادهشوند،میایجادغذاکنندهآلوده

,Conner(شودتوصیه میضدباکتریاییهايترکیبعنوانبه

Daferera؛ 1993 et al., برايمناسبیحلراهکه)2000
انقضاءزمانافزایشوزابیماريهاي باکتريکنترل

Oussalah(استغذاییهاي وردهآفر et al., 2006.(
ضدباکتریاییهاي افزودنیعنوانبهگیاهیهاي اسانس

خواصکهطوريهبرسند،مینظربهمناسبیگزینهطبیعی
بهآنهاهايترکیبوهااسانسازبسیاريضدباکتریایی

Mari(استرسیدهاثبات et al., هاي اسانس).2003
برايدهندهتشکیلاجزاءوداروییگیاهانویژهبهگیاهی،
ازايگستردهطیفرويبرضدباکتریاییفعالیتداشتن

,Helander(منفیگرمهاي باکتريشاملهامیکروارگانیسم

Sivropoulou؛ 1998 et al., Kim(مثبتگرمو)1996 et

al., کهاستشدهدادهنشانطورایناند.شدهشناخته)1995
،هااسانسآنتاگونیستیاثرمقابلدرمنفیگرمهاي باکتري
دلیلبهاینوهستندمثبتگرمهاي باکتريازمقاومترمعموالً
باکتريسلولبیرونیغشاءدرساکاریدپلیلیپووجود

,Burt(استنبودهدرستهمیشهنتیجهایناماباشدمی

Karapinar؛ 2004 & Aktug, 1987.(
برگیاهانبرخیاسانسضدباکتریاییخاصیتگذشتهدر
کههشددادهنشانتحقیقیدراند.شدهآزمایشهاباکتريروي

Staphyllococcusهاي باکتريرشدازگشنیزاسانس aureus،
Escherichia coliوSalmonella typhimuruimجلوگیري

Broomand(استکرده et al., خواصهمچنین.)2008
درختانآتشکباکتريرويباغیآویشناسانسکشیباکتري

Hasanzadeh(استشدهاثباتداردانه et al., 2005 .(Gachkar

رشدازسبززیرهاسانسکهدادندنشان)2007(همکارانو
Escherichiaهاي باکتري coli،Listeria monositogenesو

Salmonella aureuseمطالعهبراساسکند.میجلوگیري
Romanoرشدازرزمارياسانس)2008(همکارانو

Escherichia coliوSalmonella aureusکند.میجلوگیري

نرمپوسیدگیي ماریب،زمینیسیبخطرناكي هايماریباز
هاي باکتريتوسطترتیببهکهباشندمیباکتریاییپژمردگیو

Pectobacterium carotovorum pv. carotovorumو
Ralstonia solanacearumهابیمارياینشوند.میایجاد

دوایندهند.میکاهششدتبهرامحصولیتکموکیفیت
هاي بوتهوي بذرقطعاتغده،ي هايماریبمهمترینازي ماریب

آلودههاي غدهکشتطریقازراحتیبهوباشندمیزمینیسیب
Murray(شوندمیمنتقل et al., 1995.(

ازشدهاستخراجگیاهیهاي اسانستحقیق،این در
Thymus sativum،Cuminum cyminum،Rosmarinus

officinalis،Coriandrum sativumوEucalyptus

globulusهاي باکتريرويبرP. carotovorumو
R. solanacearumشدندآزمایشگلخانهوآزمایشگاهدر

باکتريدورويبرهااسانساینضدباکتریاییاثرمیزانتا
شود.سنجیده

هاروشومواد
آنهاازاسانساستخراجوگیاهیهاي نمونهآوريجمع

Thymus(باغیآویشنبرگ vulgaris L.(،رزماري
)Rosmarinus officinalis L.(اکالیپتوسو)Eucalyptus

globules L.(بذرزابل،دانشگاهکشاورزيپژوهشکدهاز
Coriandrum(گشنیز sativum L.(سبززیرهو

)Cominum cyminum L.(پژوهشکدهتیتحقیقامزرعهاز
بعدوشدآوريجمعرضويخراسانغذاییصنایعوعلوم

.گردیدخشکاتاقدمايدروسایهدرهفتهیکمدتبه

هاباکتريتهیه
.Rهاي باکتري solanacearumوP. carotovorumاز

شد.تهیهاصفهانصنعتیدانشگاهکشاورزيدانشکده

رشدازبازدارندگیآزمون
.Rهايباکتريابتدا solanacearumوP. carotovorum

24ازپسوشددادهکشتبراثنوترینتکشتمحیطدر
ازبازدارندگیآزمونبرايشد.استفادهآزمایشدرساعت
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Murray(شداستفادهدیفیوژندیسکروشازرشد et al.,

(برايآگارنوترینتکشتمحیطحاويهاي پلیت).1995
E. coli(برايآگارپپتونسوکروزو)R. solanacearum(را

میکرولیتر100مقدارسمپلرتوسطپلیت،هردروکردهآماده
وشدریختهباکتريلیترمیلیبریوافسی108سوسپانسیوناز

قطعاتدرپانچتوسطSartorius)(صافیکاغذشد.خشک
اسانسگردید.استریلاتوکالودروتهیهمتريمیلی6

T. vulgaris0،01/0،05/0هايترقّدر%6/99اتانولدر،
هر.شدتهیه%100و1/0،5/0،1،5،10،25،50،75

شدهآغشتهترقّهرازمیکرولیتر10مقداربهکاغذيدیسک
دادهقرارباکتريحاويپلیتوسطدرشدنخشکازپسو

هاي بیوتیکآنتیازومنفیشاهدعنوانبهاتانولحاللازشد.
)μg/disc10(استرپتومایسینو)μg/disc15(اریترومایسین

منفیشاهدتیماردرشد.استفادهمثبتشاهدعنوانبه
اضافهکاغذيدیسکبه%6/99اتانولحاللمیکرولیتر10
گرادسانتیدرجه30دمايدرانکوباتوردرهانمونهشد.

بابازدارندگیهالهقطرساعت48ازپسشدند.نگهداري
شد.یادداشتمترمیلیبراساسکشخط

غلظتکمترینوبازدارندگیغلظتکمترینتعیین
کشیباکتري

Kivanc(شداستفادهايلولهترقّروشازمنظوراینبراي

& Akgul, محتويآزمایشهاي لولهدرروشایندر.)1986
.Eهاي باکتريبراثنوترینتکشتمحیطلیترمیلی5 coli،

R. solanacearumوP. carotovorumکشتجداگانهطوربه
یوافسی108سوسپانسیونازساعت24ازپسشدند.داده

ازیکهرازمیکرولیتر50مقدارباکتريهرلیترمیلیبر
لواتانحاللدراسانس%1/0و01/0،05/0هاي ترقّ
درجه30دمايدرانکوباتوردرهانمونهشد.اضافه6/99%

دمورتیمارهاساعت48ازبعدگردید.نگهداريگرادسانتی
گونههیچکهغلظتیکمترینوگرفتندقرارماکروسکوپیبررسی

حداقلعنوانبهنداشتباکتريبرمشاهدهقابلبازدارندگیاثر
شاهدتیماردرشد.گرفتهنظردر) MIC(بازدارندگیغلظت

شد.بردهبکار%6/99اتانولحالللیترمیلی50مقدار

ايگلخانههاي بررسی
هاي جوانهحاويFontaneرقمزمینی هاي سیبغده

رضويخراساناستانرخجلگهمنطقهازکشتآماده
بابرگخاكورسخاكشن،مخلوطشد.تهیه

1مدتبهاتوکالودستگاهتوسطوتهیه1:1:1هاي نسبت
شدسترونگرادسانتیدرجه121دمايدرساعت

)Irikiin et al., دارجوانهغدهیکگلدانهردر).2006
درجه28- 30دمايدرگلخانهدروکاشتهزمینیسیب

روزهفتهر.شدنگهداري%60رطوبتوگرادسانتی
بهپتاسیموفسفاتازت،گرانولهکودباهابوتهباریک

هزاردر2نسبتبهآهنکالتوهزاردر3نسبت
شدند.تیمارپاشیمحلولصورتبه

بیشترینکهباغیآویشناسانسازايگلخانهمرحلهدر
مرحلهدرباکتريدوهررويبررابازدارندگیمقدار

منظور،اینبرايگردید.استفاده،بوددادهنشانآزمایشگاهی
مقدار،زمینیسیبگیاهکشتازماهدوازپس
نسبتبا%1غلظتباباغیآویشناسانسلیترمیلی100

هرخاكدروگردیدتهیهآب)الکل:(اسانس:1:1:100
هاي باکتريساعته24کشتازشد.ریختهگلدان

P. carotovorumوR. solanacearumروشبراساس
KempeوSequeira)1983(ریشهوساقهتلقیحبراي

هردراسانساعمالازپسساعت48شد.استفادهبوته
ازمایکرولیتر20مقدارانسولینسرنگازاستفادهباگلدان،

محلدرباکتريلیترمیلیبریوافسی108سوسپانسیون
،گیاهریشهسازيآلودهدرشد.تزریقساقهوبرگزاویه
بعدوشددادهخراشکمیسترونچاقويباهاریشهابتدا

لیترمیلیبریوافسی108سوسپانسیونلیترمیلی100مقدار
برايبعدساعت48شد.ریختهخاكدرباکتري
غلظتگیاه،رويبرباغیآویشناسانسپاشیمحلول

آب)الکل:(اسانس:5/0:5/0:100نسبتبااسانس5/0%
اینگردید.ياسپرگیاهبرگوشاخرويبروگردیدتهیه
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گیاهباکتري،بهآلودهگیاهتیمار،چهارشاملهاآزمایش
گیاهوسالمکامالًگیاهاسانس،بهآغشتهوباکتريبهآلوده
گرفتند.قرارآزمایشمورداسانساعمالوسالمکامالً
انجامهابوتهازبرداريیادداشتزنیمایهازپسروزبیست

روشاساسبرباکتریاییپژمردگیبیماريشاخصشد.
KempeوSequeira)1983(1-4مقیاسطبقبر

:شدگیرياندازهزیرصورتبه
وشاخپژمردگی%1- 1:25م،ئعالبدونصفر:شاخص

%51- 3:75برگ،وشاخپژمردگی%26- 2:50برگ،
برگ.و شاخپژمردگی%76- 4:100وبرگوشاخپژمردگی
1-8مقیاسطبقبرنرمپوسیدگیبیماريصشاخ

مئعالفاقدکههاییگیاهچهبرايصفرنمرهشد.گیرياندازه

نمرهوبودندساقهپوسیدگیوشدنسیاهپژمردگی،زردي،
بودند،رفتهبینازکاملطورهبکههاییگیاهچهبراي8

Bagheri(شدورمنظ & Zafari, 2005.(

افزایشوبیولوژیککنترلکاراییبیماري،وقوعتعیین
بیوماس

بهسبتنبیمارهاي بوتهتعدادشمارشبابیماريوقوع
شد.محاسبهتیمارهرهاي بوتهکلتعداد

تروزنبیوماسافزایشوبیولوژیککنترلکارایی
ازاستفادهبا)2008(همکارانوXueروشبراساس

.گردیدمحاسبهزیرهاي فرمول

بیوماسافزایش=تیمار)]تروزنمیانگین- شاهدتروزنشاهد/(میانگینتروزن[میانگین×100
بیولوژیککنترلکارایی=شاهد)]بیماري-تیمارشاهد/(بیماري[بیماري×100

نتایجتحلیلوتجزیه
انجامتکرارسهدرايگلخانهوآزمایشگاهیهاي آزمون

شد.گذاشتهتیمارهرازنمونهسهتکرارهردروشدند
فاکتوریلصورتبهMSTAT-Cافزارنرمازاستفادهبانتایج

بامیانگینمقایسهوشدتجزیهتصادفیکامالًطرحقالبدر
گردید.انجامدانکنايدامنهچندآزمون

نتایج
اهیگآزمایشنتایج

رويبرراضدباکتریاییاتتأثیرگیاهیاسانسپنجهر
هالهاندازهدادند.نشانآزمایشموردهاي باکتري

متفاوتگیاهیاسانسنوعوغلظتبهبا توجهبازدارندگی
قطرایجادباآویشناسانس%100غلظتکهطوريبهبود.
باکتريدرمترمیلی8/34بازدارندگیهاله

R. solanacearumنشانراضدباکتریاییفعالیتبیشترین
نمونهدرشدهگیرياندازههالهازبیشترکهداد

).1(جدولباشدمی)مترمیلی22(استرپتومایسین

بـر راضـدباکتریایی تـأثیر بیشترینآویشنازپسرزماري
.Rبـاکتري دوهرروي solanacearumوP. carotovorum

کنتـرل ).2و1هـاي جـدول ()مترمیلی8/11دوهردر(داشت
ازیـک هـیچ رويبـر کشـی بـاکتري فعالیـت گونـه هـیچ منفی

ــاکتري ــايب ــاريه ــت.زابیم ــایجدرنداش ــتنت ــدهبدس ازآم
.Rباکتريکهشدمشخصآزمایشگاه solanacearum نسـبت

ـ مـی مقـاوم اریترومایسـین یوتیـک بآنتـی به تـأثیر البتـه  د.باش
داشـت. مسـتقیم رابطـه آنهـا غلظـت بـا هااسانسکشیباکتري

هـاي  غلظـت دربازدارنـدگی هالهباالترمقدارهايکهطوريبه
بازدارنـدگی غلظـت کمتـرین شد.گیرياندازه%100و50،75

)MIC(کشیباکتريغلظتکمترینو)MBC(هـاي  اسانسدر
بـود. متفـاوت میکرولیتـر بـر میکروگرم1000تا1ازمختلف

هـاي  بـاکتري رشـد ازبازدارنـدگی غلظتکمترینکهطوريهب
بـاکتري رويبرکهبودآویشناسانسبهمربوطآزمایشمورد

R. solanacearumــدار ــرم1مق ــرمیکروگ ــیب ــرمیل ولیت
.Eهاي باکتري coliوP. carotovorum میکروگـرم 5مقـدار

بود.لیترمیلیبر
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ايگلخانهنتایج
رويبرآویشناسانسبیولوژیککنترلنتایج

گلخانهدرنرمپوسیدگیوباکتریاییپژمردگیهايبیماري
کاهشکلیطوربهاست.شدهآورده5و3،4هايجدولدر

نرمپوسیدگیوپژمردگیهاي بیماريوقوعدرچشمگیري
داشت.وجودزمینی سیبگیاهریشهوساقهوزنافزایشو

باشدهتیمارسالمگیاهومنفیکنترلریشهوساقهوزن
ازبیشمثبتکنترلآزمایشایندرنکرد.تغییراسانس

کهحالیدرداد.نشاننرمپوسیدگیوپژمردگیم ئعال80%
ندادند.نشانبیماريم ئعالمنفیکنترلتیمارهايازیکهیچ

ریشهیابرگرويبرغیرعادينشانهگونههیچاینبرعالوه
جدولبراساسنشد.مشاهدهاسانسباشدهتیمارسالمگیاه

.Pباکتريبهآلودهگیاهدربیماريوقوع3 carotovorum

کنترلبامقایسهرد%67/40آویشناسانسباشدهتیمارو
وزنزمینی سیبگیاهخاكتیماربا).%33/82(بودمثبت

،)P<0.05(یافتافزایشداريمعنیطورهبتروخشک
ساقهخشکوزنوگرم30/28ریشهتروزنکهطوريهب

و78/19ترتیب(بهبودمثبتکنترلباهمقایسدرگرم95/1
).3(جدول)گرم33/1

باکتريبهآلودهگیاهتروخشکوزننتایج
R. solanacearumداشتداريمعنیتفاوتمثبتکنترلبا

کنترلساقهوریشهتروخشکوزنهمچنین).4(جدول
کاهشبسیارباکتریاییپژمردگیبیماريبهآلودهمثبت
باکتريبهآلودهمارتیدربیماريوقوعیافت.

R. solanacearum67/36%ازداريمعنیطوربهکهبود
).4(جدولبودکمتر)67/80(مثبتکنترل

بیشتریناست،شدهدادهنشان5جدولدرکهطورهمان
بهآلودهگیاهدرآویشناسانستوسطبیماريکنترلمقدار

R. solanacearumدر،استبوده%85/53میزانبه
باکتريبهآلودهگیاهدراسانساعمالکهحالی

P. carotovorumکنترلرانرمپوسیدگی%2/50توانسته
باکتريباآلودههاي زمینیسیبشاخهوریشهبیوماس.کند

R. solanacearum25/23%وP. carotovorum

).5(جدولدادنشانافزایش30/22%

R. solanacearumباکتري هاي مورد آزمایش برهاي مختلف اسانسغلظتضدباکتریاییاثر-1جدول 

غلظت (%)اسانس
001/005/01/05/01510255075100

m0m0m0m0m0m0m0m0l6/6k1/7j8/7h1/9گشنیز
m0m0m0m0m0m0m0l5/6k1/7j8h9g6/9زیره سبز

m0m0m0l5/6j8/7e8/11if10e8/11d1/13c8/22b6/29a8/34آویشن باغی
m0m0m0m0m0m0m0m0l5/6j8hi8/8e8/11رزماري

m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0l5/6اکالیپتوس
.)مترمیلی6باشد (اندازه هاله بازدارندگی شامل قطر دیسک کاغذي می

.باشددار میمعنی%5سطح مشابه با آزمون دانکن دردر هر ستون حروف غیر
.باشد (کنترل منفی)میاتانولمربوط به تیمار با صفرغلظت 

.باشندمتر میمقادیر هاله بازدارندگی بر حسب میلی
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P. carotovorumباکتري هاي مورد آزمایش برهاي مختلف اسانسغلظتضدباکتریاییاثر-2جدول 

غلظت (%)اسانس
001/005/01/05/01510255075100

n0n0n0n0n0n0hi8g1/9f10f10e6/10d17/11گشنیز
n0n0n0n0n0n0n0m6/6kl1/7kl1/75/7jkjk5/7زیره سبز

n0n0n0n0kl1/7ij6/7g5/10e5/10c14b6/15b16a5/16آویشن باغی
n0n0n0n0n0n0n0n0m6/6kl1/7kl1/7h1/8رزماري

n0n0n0n0n0n0n0n0n0n0lm8/6ij6/7اکالیپتوس
.)مترمیلی6باشد (دیسک کاغذي میاندازه هاله بازدارندگی شامل قطر 

.باشددار میمعنی%5سطح مشابه با آزمون دانکن دردر هر ستون حروف غیر
.باشد (کنترل منفی)میاتانولمربوط به تیمار با صفرغلظت 

.باشندمتر میمقادیر هاله بازدارندگی بر حسب میلی

زمینی تیمار شده با اسانس آویشن در گلخانهگیاه سیبدرP. carotovorumزایی باکتري درصد بیماري-3جدول 

وقوعتیمار
(%)بیماري

وزن تر
(گرم)ریشه

وزن تر
(گرم)ساقه

وزن خشک
(گرم)ریشه

وزن خشک
(گرم)ساقه

1a33/82b78/19b84/12b18/1b33/1کنترل مثبت
b67/40ab30/24b51/15b50/1ab95/1گیاه آلوده به باکتري تیمار شده با اسانس

c0a08/32a98/18a97/1a14/2گیاه سالم تیمار شده با اسانس
c0a09/32a47/18a91/1a01/2(گیاه سالم)کنترل منفی

گیاه آلوده به باکتري و تیمار نشده با اسانس-1
.باشددار میمعنی%5سطح در هر ستون حروف غیرمشابه با آزمون دانکن در

زمینی تیمار شده با اسانس آویشن در گلخانهدر گیاه سیبR. solanacearumزایی باکتريدرصد بیماري-4جدول 

وقوعتیمار
(%)بیماري

وزن تر
(گرم)ریشه

وزن تر
(گرم)ساقه

وزن خشک
(گرم)ریشه

وزن خشک
(گرم)ساقه

1a67/80c47/14c79/12c31/1b84/1کنترل مثبت
b67/36b88/18b55/16b61/2a69/2گیاه آلوده به باکتري تیمار شده با اسانس

c0b82/22a55/23a0/3a26/3گیاه سالم تیمار شده با اسانس
c0a08/23a32/23a08/3a25/3(گیاه سالم)یکنترل منف

گیاه آلوده به باکتري و تیمار نشده با اسانس-1
.باشددار میمعنی%5سطح حروف غیرمشابه با آزمون دانکن دردر هر ستون
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کارایی بیوکنترل و افزایش بیوماس ریشه و شاخه-5جدول 
(%)افزایش بیوماس شاخه(%)ماس ریشهوافزایش بی(%)کارایی کنترل بیولوژیکبیماري

a2/50b55/18b33/17پوسیدگی نرم
a85/53b25/23b30/22پژمردگی باکتریایی

.باشددار میمعنی%5سطح مشابه با آزمون دانکن دردر هر ستون حروف غیر

بحث
ایندراستفادهموردداروییگیاهاسانسپنجبیندر
برراضدباکتریاییخاصیتبیشترینآویشناسانستحقیق
گلخانهوآزمایشگاهدرآزمایشموردهاي باکتريروي
خواصمورددرمتعدديگزارشاتتاکنون.دادنشان

Bhaskara(استداشتهوجودآویشناسانسضدباکتریایی

et al., برآویشنباکتریالآنتیخاصیتگلخانهدر.)1998
Xanthomonasباکتريروي citri pv. citri69 %گزارش
Samavi(استشده et al., وLucasهمچنین).2009

باکتريازناشیبیماريکاهش)2012(همکاران
Xanthomonas vesicatoriaغلظتازاستفادهنتیجهدر

زیاديمحققاناخیراًکردند.مشاهدهرا آویشن1/0%
.Rرويبررامتفاوتگیاهیهاي اسانس solanacearumو

P. carotovorumلهأمساهمیتترتیباینبهودادندانجام
گیاهاسانس)2009(و همکاران Jeongدادند.نشانرا

Cymbopogon sp.رشدرويبر%5/0غلظتدررا
.Pباکتري carotovorumکاملبازدارندگیوکردآزمایش

و همکاران Vukovicنمود.مشاهدهراباکتريرشداز
Teucriumکهندکردثابت)2007( sp.اتتأثیرداراي

.Pباکتريبرکشیباکتري carotovorumبرعالوهباشد.می
ضدباکتریاییفعالیت)2004(و همکاران Biavatiاین،

Satureja sp.وThymbra sp.باکتريرويبررا
P. carotovorumدیگرتحقیقیدر.نددادنشان،Vokou و

ضدبررارزماريکشیباکترياتتأثیر)1993(همکاران 
P. carotovorumندکرداثبات.Ji 2005(و همکاران(

.Rرويبرمزرعهشرایطدرراتیمول solanacearum

گیاهاندرراپژمردگیبیماريازجلوگیريوآزمایش
.کردندمشاهده

ضدباکتریاییاثراتدارايباغیآویشنازپسگشنیز
فنلیهايترکیبفاقدگشنیزبود.باکتريسههربرمناسبی
Wanباشد.میلینالولحاوي%60-70میزانبهولیاست، 

اسانسضدباکتریاییاثربررسیدر)1998(همکارانو
طوربهاسانساینکشیباکتريخاصیتکهدریافتندریحان
Wan(باشدمیلینالولوجودبهمربوطعمده et al., 1998.(

فنلهضدباکتریاییهايترکیبفاقدرزمارياسانس
اسانس)2002(همکارانوDafereraتحقیقدرباشد.می

اثراتباغیآویشناسانسبامقایسهدررزماري
زايبیماريعواملرويبرضعیفیبسیارضدباکتریایی

Fusarium sp.،Botrytis cinereaوClavibacter

michiganensis sp. michiganensisداشت.
دلیلبهآویشنضدباکتریاییاثراتکهشدهدادهنشان

هاي فنلباشد.میتیمولویژهبهفنلیهايترکیبوجود
هاباکتريغشاءآمینهیدروکسیلوآمینهاي گروهباترپنی
لیپیدهارهاسازيودیوارهساختارتخریبباوشدهپیوند

وباکتريسلولبیشترنفوذپذیريسببسیتوپالسمداخلبه
Juven(شوندمیآنمرگ et al., جزء60ازبیش).1994

.Tاسانسدر vulgarisخواصداراياغلبکه
اندشدهشناساییباشندمیباکتریالآنتیواکسیدانآنتی

)Baranauskiene et al., ایندرهاترکیبنمهمتری. )2003
)%2/2-4/2(کارواکرولو)%44-60(تیمول،اسانس

ضدباکتریاییفعالیتکمترینوبیشترینترتیببهکهدباشمی
Bounatoriro(ندداررا et al., نظربهبنابراین ).2007

نقشآویشناسانسدرموجودجزئیهايترکیبرسدمی
کنندمیءایفاضدباکتریاییفعالیتدرسینرژیستی

)Bounatoriro et al., 2007.(
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وقوعچشمگیرکاهشگلخانهمطالعاتدرتحقیقایندر
فعالیتنتیجهدرنرمپوسیدگیوپژمردگیبیماريدوهر

هايترکیب.شدمشاهدهزمینی سیبگیاهدرآویشناسانس
مجاورتدرخاكدرساعت48طیدراسانساجزاي
گیاهدرسیستمیکتمقاومالقايسبباستممکنریشه،

است.دادهکاهشرابیماريوقوعنتیجهدرکهباشدشده
دردفاعیهاي مکانیسمدارايگیاهانکهاستشدهثابت
اینازبرخیوهستندزابیماريعواملحملهمقابل

شوند.میءالقاغیرزندهیازندهموادتوسطهامکانیسم
م ئعالرشدتوقفیامحدودیتمشاهدهباشدهءالقامقاومت
Walters(استشدهدادهتشخیصبیماري et al., 2005.(

تأثیرآویشناسانسکهداردوجودامکاناینهمچنین
ازدرصديرفتنبینازسببوداشتهخاكدرکشیباکتري
است.شدهخاكدرآزمونموردهاي باکتري

تحقیقاینايگلخانهوآزمایشگاهیمرحلهنتایج
بسیارقابلیتدارايآویشناسانسکهداردآنازحکایت

کناردرتلفیقیکنترلدرتواندمیوبودهضدباکتریاییباالي
پژمردگیهاي بیماريضدبرغیرشیمیاییهاي روشسایر

اگرچهگردد.استفادهزمینی سیبنرمگیپوسیدوباکتریایی
رااسانسکاربردبودنثرؤمتااستنیازايمزرعهتحقیقات

برايرااسانسمصرفغلظتوکندییدأتطبیعیشرایطدر
بدستاقتصاديصرفهوبیماريقبولقابلکنترلحصول
آورد.

سپاسگزاري
هاي آزمایشگاهمسئوالن محترمازوسیلهبدین

صنایعوعلومپژوهشکدهغذاییصنایعومیکروبیولوژي
گردد.قدردانی میرضويخراسانغذایی
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Abstract
Nowadays, using essential oils as natural antibacterial inhibitors to control of plant diseases

has been widely investigated. In the current research, the essential oils of Coriandrum sativum
L., Thymus sativum L., Cuminum cyminum L., Rosmarinus officinalis L. and Eucalyptus
globulus L. were extracted by water distillation method and then the inhibitory effects were
tested against Pectobacterium carotovorum (causal agent of bacterial wilt in potato) and
Ralstonia solanacearum (causal agent of soft rot in potato) using paper disk diffusion method.
The minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were
determined by twofold broth dilution method. The experiments were analyzed by a completely
randomized factorial design. Duncan’s multiple range test (MSTATC software) was used for
comparison of means. Thyme oil exhibited the highest antibacterial activity in cultured media
for both plant pathogenic bacteria, so it was selected to be applied in greenhouse experiments.
The results showed that T. vulgaris had the most inhibition zone compared to the other oils in
cultured media with 34.8 mm. In the greenhouse experiments, thyme oil was used for plant
spraying and soil drenching methods at concentration of 0.5 and %1, respectively. According to
the results, the thyme essential oil caused a significant reduction in soft rot and bacterial wilt
incidence on potato by 41 and 44%, respectively compared with the control sample. Generally,
thyme oil with a suitable antibacterial potential would be considered as an inhibitory agent to
management of two studied diseases on potatoes.

Keywords: Antibacterial effects, essential oils, Ralstonia solanacearum, Pectobacterium
carotovorum.
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