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چکیده
کاربرد سموم .سیب زمینی یکی از محصوالت مهم کشاورزي می باشد که توسط بیمارگرهاي مختلفی مورد حمله قرار می گیرد

هاي گیاهان اسانس.شیمیایی موجب آلودگی محیط زیست شده و سبب ایجاد استرین هاي مقاوم عوامل بیماریزا می شودباکتري کش 
در تحقیق . و اثرات منفی روي محیط زیست ندارندشوندباشند که سبب خاصیت ضد میکروبی آنها میدارویی حاوي ترکیبات فعال می

Satureja(اکتریایی گیاه دارویی مرزه حاضر اثرات ضد ب hortensis L. ( روي باکتري هاي عامل بیماري پوسیدگی سیب زمینی)P.

carotovora pv. carotovora ،Ralstonia solanacearumوDikerya chrysanthemi (اسانس گیاه با . مورد بررسی قرار گرفت
براي این کار از سه سطح اسانس هر . ضد باکتریایی از روش انتشار دیسکی استفاده شدبراي آزمون. استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد

به عنوان شاهد منفی ) DMSO(همچنین از ماده حالل خنثی دي متیل سولفاکساید . استفاده شد) کرولیترمی100و 50، 25(گیاه 
غلظت هاي مختلفیري و قدرت بازدارندگی رشد باکتریاییها اندازه گهاي تشکیل شده توسط تیمارها روي باکتريهاله. استفاده شد

نتایج نشان داد که اسانس مرزه به طور معنی داري قابلیت کنترل رشد باکتري هاي عامل بیماري پوسیدگی سیب . ارزیابی شداسانس
.Pدر باکتري میکرولیتر اسانس مرزه100در غلظت ) میلی متر67/45(بزرگترین هاله بازدارنده . زمینی را دارد carotovora و کوچکترین

.Rدر باکتري ) میلی متر33/15(هاله بازدارنده  solanacearumپیشنهاد می شود که تحقیقات گسترده جهت ساخت و . به دست آمد
.ارگانیک با استفاده از اسانس گیاه دارویی مرزه به عمل آیدباکتري کشتولید سموم

کشاورزي ارگانیک، گیاهان دارویی، بیماري هاي گیاهی، کشاورزي پایدارکنترل بیولوژیک، :کلید واژه

مقدمه
ها يماریمبارزه و کنترل بيبراستیزطیسازگارتر با محيبه روش هاازیخاص و نيمارگرهایبیو شکست در کنترل برختیموفق

ها و مواد شیمیایی به منظور مبارزه با بیمارگرها از باکتري کشاستفاده).10(در کنترل شده است دیجديهاوهیو ظهور شجادیبه امنجر 
عالوه بر اینکه ممکن است باقیمانده . در دراز مدت منجر به ظهور و پیدایش استرین هاي مقاوم به آنتی بیوتیک در عامل بیماریزا می شود

یگر مضر باشد، همگی این مسائل لزوم یافتن روشی بی آنتی بیوتیک ها در محیط و مواد غذایی براي سالمتی انسان و موجودات زنده د
در اتخاذ و ایجاد چنین روش هاي کنترلی غیرشیمیایی مسائلی از جمله سادگی . خطر را براي مدیریت هاي بیماري ها ایجاد می کند

سمومجایگزینیسال هاي اخیر در. گیردکاربرد و بی خطر بودن براي سالمتی کاربر و محیط زیست و مصرف کننده باید مورد توجه قرار 
سمی نیستند، توجه زیادي را به خود معطوف براي انسان و محیط زیست که ) به ویژه با منشاء گیاهی(صنعتی به وسیله ترکیبات طبیعی 

هاي ضد یژگیهاي گیاهی به عنوان جانشین مواد شیمیایی از سویی و وهاي طبیعی مشتق شده از انداماکسیدانسودمندي آنتی. کرده است
يتجاراسیکه بتوانند در مقکیولوژیفعال بباتیترکییشناسا. )6(مورد توجه علمی قرار گرفته استاز سوي دیگر میکروبی این ترکیبات 
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معطر اهانیگ. ارزشمند خواهد بوداریبسرندیمورد استفاده قرار گمارگریها و عوامل بيماریکنترل بيبراکیولوژیبکیوتیبیبه عنوان آنت
عمل یکروبیعوامل مهیهستند که قادرند علیدانتیاکسیو آنتیکروبیضد مباتیاز ترکیغنانیو چترانینعناعيمتعلق به خانواده ها

.)7و 5(کنند
نیترمهمازیکی. . سیب زمینی یکی از محصوالت مهم و استراتژیک می باشد که توسط عوامل مختلف بیماریزا مورد حمله قرار می گیرد

يانقش عمدهوبوده یاهیگيمارگرهایبنیترهستند که جزء مهمومیوابسته به جنس پکتوباکتريهايباکترینیزمبیسيزايماریعوامل ب
و نرمیدگیپوساه،یسساقيهايماریب. هستندیگسترش جهانيو دارادارنديمحصوالت کشاورزتیفیو کتیآوردن کمنییدر پا

.Pيهارگونهیها و زعموماً توسط گونهینیزمبیسیمردگپژ carotovora pv. carotovora ،R. solanacearumوD. chrysanthemi

).8(دارند ایدر دنیعیکه انتشار وسشوندیمجادیا
Saturejaمرزه با نام علمی  hortensis L. متعلق به خانوادهLamiaceaeدرصد کاواکرول و 30-40يدارااین گیاهاسانس . می باشد

کرستو-لویحاجیم).2(شودیمهاياز باکتریداشته و مانع رشد برخیکروبیضد متیخاصاهیگنیاسانس ا.استمولیدرصد س30-20
جیبر اساس نتا. قرار دادندیمورد بررسیپاتوژنمختلف يهاهیسوهیعلرامرزه ییدارواهیاسانس گیکروبیضد متیخاص) 9(و همکاران 

هاينیو استرو گرم مثبتیگرم منفي هاياز باکتریعیوسفیطهیعلی داريمعنتیمرزه فعالییدارواهیاهده شد که اسانس گمش
. داشتیقارچ

با توجه به خاصیت ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی مرزه، هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات ضد باکتریایی غلظت هاي مختلف 
.Pيهارگونهیز(زه به منظور کنترل ارگانیک باکتري هاي بیمارگر سیب زمینی اسانس گیاه مر carotovora pv. carotovora ،R.

solanacearumوD. chrysanthemi (بود.

مواد و روش ها
در مجتمع زمینی هاي پوسیدگی سیبهاي مختلف اسانس گیاه دارویی مرزه بر باکتريآزمایشی به منظور بررسی اثر غلظت

پودر سپس و شدخشکمرزهگیاه برگ ،اسانسهیجهت ته. سالمی واحد میانه انجام شداآزمایشگاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد 
لهیبا آب و به وسریشد و از روش تقطختهیآن آب مقطر ريبه بالن انتقال داده و رومرزه برگ خشک شده و پودر شده گرم 50..گردید

یبوده بعد از جدا کردن فاز آبرنگیبایدست آمده زرد رنگ بهيهااسانسیتمام. استخراج اسانس استفاده شدينجر برادستگاه کلو
خچالیدور از نور در وسیلسیدرجه س4يرنگ در دمارهیتيهاشهیشد و در شيریگآبمیاسانس توسط سرنگ با استفاده از سولفات سد

.انجام شدریبه شرح زیسنجستیاستخراج شده، آزمون زيهااسانسییاین به خواص ضدباکتربردیپيبرا).3(شد ينگهدار
.Rینیزمبیسیدگیعامل پوسيمورد مطالعه شامل سه باکتريهايباکتر solanacearum ،D. chrysanthemiوP. carotovora از

استفاده شد )مرك آلمان(آگار نتونیکشت مولرهطیاز محییایرانجام آزمون ضدباکتيبرا.شدهیکشور تهیاهپزشکیگقاتیموسسه تحق
از تریکرولیم100مقدار.شد) وسیدرجه سلس115قه،یدق10(آب حل و اتوکالو تریلکیکشت را در طیگرم از مح34آن، هیتهيکه برا

مدت يپخش شد و براطیمحير کامل روطوبهل،یپاستور استرپتیپلهیو به وسختهیشده رمنعقدطیمحيرويباکترونیسوسپانس
که متریلیم6با قطر لیاستريهاسکیديکامالً خشک شود پس از آن روطیقرار گرفت تا محلیهود استرریبدون درب زقهیدق20-25

قهیدق10و به مدت میزیریممیکرولیتر از اسانس 15هاسکیديبا استفاده از سمپلر رومیاقرار دادهياشهیشيهاشیديقبالً در پتر
هر يحاويهاکشتطیمحيهر سه غلظت اسانس و رويبا سه تکرار برااین کارهود قرار داده تا کامالً خشک شدند،ریبدون درب در ز

شاهد يبه عنوان شاهد مثبت استفاده شد و برانیکلیو تتراسانیسیاسترپتوماوگرامیبیآنتسکیاز دنیصورت گرفت و همچنيسه باکتر
وسیدرجه سلس28يساعت در دما24-18ها به مدت افزوده شد، تشتکهاسکیبه دDMSOاز حالل تریکرولیم15مقدار زینیمنف

در قالب طرح کامالً شیآزما. شديریاندازه گسیبا استفاده از کولمتریلیداخل انکوباتور قرار داده شد و قطر هاله عدم رشد بر حسب م
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SPSS ver. 16و SAS ver.09.1با استفاده ار نرم افزار يآمارهیصفات تجزنیبیهمبستگنییو تعانسیوارهیتجز. دیام گردانجیتصادف

.دانکن انجام شديادر سطح احتمال پنج درصد با استفاده از آزمون چند دامنهنیانگیمساتیو مقا

نتایج و بحث
هاي این بود که بین تیمارهاي مختلف اسانس گیاه دارویی مرزه روي ممانعت از رشد باکترينتایج تجزیه واریانس آزمایش حاکی از 

). 1جدول (وجود دارد % 1دار در سطح احتمال متر اختالف معنیاز نظر قطر هاله بازدارنده بر حسب میلیعامل پوسیدگی سیب زمینی

هاي عامل پوسیدگی سیب زمینیتريباکرشد بر مرزه اسانسنتایج تجزیه واریانس اثر . 1جدول 
Ralstoniaدرجه آزاديمنابع تغییرات

solanacearum
Dickeya

chrysanthemi
Pectobacterium

carotovora

3/350** 11/200** 11/154** 2تیمار
63/1156/0خطا

44/593/307/2-ضریب تغییرات
درصد 1ال دار در سطح احتمنشان دهندة اختالف معنی** 

هاي به دست آمده از تشکیل هالۀ بازدارنده در سطوح مختلف اسانس مرزه نشان داد که بین تیمارها بر اساس هاي دادهمقایسه میانگین
ترین اثر شود بیشمشاهده می1همانطور که در شکل . دار وجود دارداختالف معنی% 5آزمون مقایسه میانگین دانکن در سطح احتمال 

تیمار . تشکیل شد) مترمیلی30حدود (ترین هالۀ بازدارنده لیتر اسانس مشاهده شد و در این تیمار بزرگمیلی100مرزه در تیمار اسانس
گونه استنباط نمود که افزایش غلظت اسانس گیاه دارویی مرزه سبب توان اینبر اساس این نتایج می. ترین اثر را داشتلیتر کممیلی25

.Rن در کاهش رشد باکتري افزایش اثر آ solanacearumاسانس این گیاه خاصیت ضدمیکروبی داشته و مانع رشد برخی از . شده است
). 1(شود ها میباکتري

.Rاثر سطوح مختلف اسانس مرزه روي باکتري-1شکل solanacearum

افزایش غلظت اسانس . )2شکل (متر بودمیلی17یتر اسانس مرزه به دست آمد در حدود لمیلی25اي که از تیمار قطر هالۀ بازدارنده
100که در غلظت هاي بازدارنده شد، تا جاییکاربردي براي کنترل رشد باکتري سبب بوجود آمدن شیب افزایشی در تولید قطر هاله

در مورد ) 4(اي که توسط آدیگوزل و همکاران در مطالعه. متر داشتمیلی34لیتر اسانس مرزه هالۀ بازدارندة تولید شده قطري حدود میلی
.S(اسانس مرزه  hortensis L. (ترین ترکیبات اسانس عبارت بودند از تیمول، گاماترپن، کارواکرول و پاراسیمنانجام گرفت عمده .
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D. chrysanthemiيترباکاثر سطوح مختلف اسانس مرزه روي - 2شکل 

P. carotovoraيباکتراثر سطوح مختلف اسانس مرزه روي - 3شکل 

.Pيردر کنترل رشد باکتمرزهییدارواهیاسانس گغلظت هاي مختلف  carotovoraۀقطر هال).3شکل (معنی داري داشت اثرات
ۀهالمرزهلیتر اسانس میلی100غلظتدر . متر بودیلیم24به دست آمد در حدود مرزهاسانس لیتر میلی25ماریکه از تايبازدارنده
توان دریافت که اسانس مرزه در بین سه باکتري مطالعه با توجه به نتایج حاضر می.متر داشتمیلی45حدود يشده قطردیتولةبازدارند

.هاي بازدارنده روي این باکتري تولید شدندترین هالۀاشته و بزرگدP. carotovoraترین تأثیر را روي باکتري شده بیش
نتیجه گیري کلی
در را لظت اسانس، اثر آن افزایش غ. باشدهاي عامل پوسیدگی سیب زمینی تاثیر گذار میدر کنترل باکتريمرزهاسانس بر اساس نتایج 

-در غلظترزهمییدارواهینشان داد که اسانس گجینتاهمچنین. می دهدشیبازدارنده افزاۀقطر هالشیبا افزاهاياز رشد باکتريریجلوگ
در يباکترنیشده در الیتشکهايداشته است و هالهگریدينسبت به دو باکترP. carotovoraيبر باکتريشتریباالتر، اثرات بهاي

.داشتR. solanacearumترین اثر را روي باکتري همچنین اسانس این گیاه کم.بودگریديمختلف بزرگتر از دو باکترهايغلظت
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