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  چکیده
از  هیرو یاستفاده مکرر و ب. باشدزا در مزرعه و انبار بسیار حساس میسیب زمینی از محصوالت مهمی است که به عوامل بیماري     
عوامل  حساسیت به جهیدر نت و شود یمقاومت در برابر سموم م جادیموجب ا ست،یز طیمح یعالوه بر آلودگ ،ییایمیش باتیترک

 یکشندگ هاي¬که اثر یعیبه عنوان عوامل طب اهانیموجود در گ یکروبیم ضد باتیاستفاده ازترک. دهد یم شیرا به شدت افزا زا يماریب
گلی بر سه در این بررسی اثر اسانس گیاه دارویی مریم  .مورد توجه قرار گرفته است شتریدارند، ب زا يماریبر عوامل ب یو بازدارندگ

 Pectobacterium carotovoraو  Ralstonia solanacearum ،Dickeya chrysanthemi ینیزم بیس یدگیعامل پوسباکتري 
اثر ضدباکتریایی اسانس با روش . آوري شده با استفاده از کلونجر اسانس گیري شدابتدا از مریم گلی جمع. مورد مطالعه قرار گرفت

نتایج نشان . در قالب طرح کامال تصادفی بررسی شددر سه تکرار میکرولیتر اسانس  100و  50، 25هاي تآزمون دیسک دیفوژن با غلظ
 5/16بیشترین هاله بازدارنده  R. solanacearumدر باکتري . دار بوده استداد که اثر اسانس مریم گلی بر هر سه باکتري معنی

با  P. carotovoraمیکرولیتر و در  100متر در میلی 14با قطر  D. chrysanthemiمیکرولیتر، در باکتري  100متر با غلظت میلی
بر  يشتریباالتر، اثرات ب هاي¬در غلظت یگل میمر ییدارو اهیاسانس گ. میکرولیتر به دست آمد 100متر در غلظت میلی 22قطر 
  .داشته است گرید ينسبت به دو باکتر P. carotovora يباکتر

  
  ، کنترل بیولوژیک بیماريریم گلی، باکتري، پوسیدگی سیب زمینیاسانس، م: کلید واژه

  
  مقدمه
از  ياریبه بس ینیزم بیس). 8( مقام پنجم را بعد از گندم، برنج، ذرت و جو دارد ییغذا تیاز نظر اهم ایدر دنزمینی سیب       

 Dickeya chrysanthemi ،Pectobacteriumهاي باکتري از یناشدر سیب زمینی نرم  یدگیپوس ).13( باشد یحساس م ها يماریب
carotovora در اثر  ینیزم بیس یو پژمردگRalstonia solanacearum در مزرعه، سبب  ینیزم بیس يها که عالوه بر مرگ بوته

شده است با  اتخاذ يدر کشاورز ریدو قرن اخ یکه ط ییکردهایمتأسفانه اغلب رو .)7( شود یم زیها در انبار و سردخانه ن غده یدگیپوس
مقاومت  جادیموجب ا ست،یز طیمح یعالوه بر آلودگ ،ییایمیش باتیاز ترک هیرو یاستفاده مکرر و ب. باشد یمتفاوت م داریپا يکشاورز

با توجه به مقاومت روز  .)10( دهد یم شیرا به شدت افزا زا يماریعوامل ب ینیخسارت آفر لیپتانس جهیو در نت شود یدر برابر سموم م
به عنوان  اهانیموجود در گ یکروبیم ضد باتیاز خود نشان دهند، استفاده ازترک ها کیوتیب ینسبت به آنت ها سمیکروارگانیکه م ینافزو

در ذائقه مردم  نیچن هم. مورد توجه قرار گرفته است شتریدارند، ب زا يماریبر عوامل ب یو بازدارندگ یکشندگ هايکه اثر یعیعوامل طب
ها به علت داشتن  در مورد اسانس .)6( شود یم دهید ییایمیش يداروها يبه جا یاهیگ يسبت به مصرف داروهان يشتریب لیم زین

 يبرا تیخاص نیدر گذشته از ا. است رفتهیصورت پذ یو ضدقارچ یکروبیضدم ،يضدباکتر لیکننده از قب یضدعفون اتیخصوص
گلدار جوان  يها ها و سرشاخه برگ ریاز تقط یگل میاسانس مر .)1( دگرد یاستفاده م ییاز کپک زدن و خراب شدن مواد غذا يریجلوگ

ماده تلخ  کیو  نیفرار و ساپون یروغن يدارا یگل میمر يها برگ ییایمیش باتیاز نظر ترک .)3( شود یبخار آب حاصل م ریتحت تاث اهیگ
وجود  لیبه دل یگل میاسانس مر. )5( باشد یم یآل يها دیاس نیچن و هم يمتوقف کردن رشد باکتر تیبا خاص نیکروسالویبه نام پ

 ییایضدباکتر تیبر فعال یاهیگ ي گونه 11عصاره  یک بررسیدر  ).14، 12( باشد یم يضدباکتر تیخاص يدارا نئولیس -8,1 بیترک
 يباکتر نیتر یبه عنوان تهاجم P-138از  شیپ يساز رهیو ذخ يا شهیدرون ش طیدر شرا P. crotovaora ینیزم بینرم س یدگیپوس
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برگ خشک مانع از رشد شده و در محافظت  Swertia chiraitaعصاره مختلف تنها عصاره  11قرار گرفتند از  شیمورد آزما یدگیپوس
این بررسی به  .)11(داشت  یشگاهیبر رشد و کنترل آزما يشتریب يعصاره اثرات مهار زانیو از دست دادن م يباکتر زانیاز نظر م
  .انجام شد ینیزم بیس یدگیعامل پوس ییایباکتر تیمؤثر بر جمع مریم گلی غلظت اسانس نیتر مناسب اثر و نییتعمنظور 

 
  هامواد و روش 

جهت  .برداشت شد اهیدار گ گل يها از سرشاخه 1392در خرداد ماه در سال  لیواقع در استان اردب نیاز شهرستان نم یگل میمر       
براي استخراج . دخشک شده پودر شدن يها دار خشک و قسمت گل  داشت شده شامل سرشاخهبر يها قسمت، یگل میاسانس مر هیته

روش تقطیر با آب و به وسیله دستگاه کلونجر براي استخراج اسانس  بابعد از الک کردن و پودر کردن  یگل میگرم مر 50از اسانس، 
 Ralstonia solanacearum ،Dickeya ینیزم بیس یدگیعامل پوس يمورد مطالعه شامل سه باکتر يها يباکتر. استفاده شد

chrysanthemi و Pectobacterium carotovora شد هیته) یمهندس ابوالقاسم قاسم(کشور  یاهپزشکیگ قاتیاز موسسه تحق. 
 هیته يآگار ساخت مرك آلمان استفاده شد که برا نتونیکشت مولره طیاز مح به روش دیسک دیفوژن ییایانجام آزمون ضدباکتر يبرا

 منعقد طیمح يرو يباکتر ونیاز سوسپانس تریکرولیم 100مقدار .آب حل و اتوکالو شد تریل کیکشت را در  طیگرم از مح 34آن، 
هود  ریبدون درب ز قهیدق 25- 20مدت  يپخش شد و برا طیمح يطور کامل رو به ل،یپاستور استر پتیپ لهیو به وس ختهیشده ر

 يها شید يکه قبالً در پتر متر یلیم 6با قطر  لیاستر يها سکید يالً خشک شود پس از آن روکام طیقرار گرفت تا مح لیاستر
و  میزیر یم تریکرولیم 100و  50، 25 هايغلظتبه میکرولیتر از اسانس  15 ها سکید يبا استفاده از سمپلر رو میا قرار داده يا شهیش

 طیمح يهر سه غلظت اسانس و رو يبا سه تکرار برا این کار امالً خشک شدند،هود قرار داده تا ک ریبدون درب در ز قهیدق 10به مدت 
به عنوان شاهد مثبت  نیکلیو تتراسا نیسیاسترپتوما وگرامیب یآنت  سکیاز د نیصورت گرفت و همچن يهر سه باکتر يحاو يها کشت

ساعت در  24-18ها به مدت  افزوده شد، تشتک اه سکیبه د DMSOاز حالل  تریکرولیم 15مقدار  زین یشاهد منف ياستفاده شد و برا
. شد يریاندازه گ سیبا استفاده از کول متر یلیداخل انکوباتور قرار داده شد و قطر هاله عدم رشد بر حسب م وسیدرجه سلس 28 يدما
در سطح  نیانگیم ساتیو مقا SAS ver.09.1با استفاده ار نرم افزار  انسیوار هیتجز. دیانجام گرد یدر قالب طرح کامالً تصادف شیآزما

  .انجام شددانکن  يا احتمال پنج درصد با استفاده از آزمون چند دامنه
  

  نتایج و بحث
بودند و بر رشد  داریدرصد معن 1در سطح احتمال  ماریکه ت شود یمشاهده م 1شماره جدول  انسیوار هیبر اساس جدول تجز      
  .ندیممانعت نما هايرشد باکتر اثرگذار بودند و توانستند از هايباکتر

  هاي مختلف اسانس مریم گلی بر سه باکتري عامل پوسیدگی نرم سیب زمینینتایج تجزیه واریانس غلظت - 1جدول 

 Ralstonia درجه آزادي منابع تغییرات
solanacearum 

Dickeya 
chrysanthemi 

Pectobacterium 
carotovora 

  27**   08/6**   08/38**  2 تیمار
  6/0  3/0  47/0 6 خطا

  62/4  54/4  22/5  ضریب تغیرات
  

از  ياز رشد باکتر يریجلوگ يرو یگل میمختلف اسانس مر يمارهایت نیه بنشان داد کR. solanacearum  يرو یگل میاثر اسانس مر
 25 ماریدر ت نشان داد که )1شکل ( هانیانگیم سهیمقا جینتا. وجود دارد% 1در سطح احتمال  دارینظر قطر هاله بازدارنده اختالف معن

از  يریآن در جلوگ ثرغلظت اسانس، ا شیشد و با افزا لیتشک متر یلیم 10به قطر حدود  ايبازدارنده ۀهال یگل میاسانس مر تریل کرویم
و  متر یلیم 12به حدود  تریل کرویم 50بازدارنده در غلظت  ۀقطر هال که يطور به. افتی شیبازدارنده افزا ۀقطر هال شیبا افزا يرشد باکتر
- 60(توجون : عبارتند ازاسانس مریم گلی  ةدهند لیتشک باتیترک نیتر مهم. دیرس متر یلیم 5/16به حدود  تریل کرویم 100در غلظت 

آن  باتیترک هیدرصد بق 3-9و حدود ) درصد 5-10(، بورنئول و بورنئول استات )درصد 15( نئولیس- 1-8، )درصد 35
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دارد  ییایضدباکتر تیخاص اهیگ نیاسانس ا). 4(است  دیاپوکس لنیوفیو کار فلورلیدیریها و آن نیتر هستند که مهم ییاه ترپن ییسزکو
  ).4( شودیاستفاده م یشیو آرا یبهداشت عیدر صنا نیو همچن ییغذا ،يداروساز عیو از آن در صنا

  
   R. solanacearum يباکتر يرو یگل میاثر سطوح مختلف اسانس مر -1شکل

  
مختلف اسانس  يمارهایت نیبود که ب نیاز ا یحاکDickeya chrysanthemi  يرو یگل میاثر اسانس مر انسیوار هیتجز جینتا      

وجود دارد % 1در سطح احتمال  داریقطر هاله بازدارنده اختالف معن ةاز نظر انداز يممانعت از رشد باکتر يرو یگل میمر ییدارو اهیگ
 ۀهال(اسانس مشاهده شد  تریل کرویم 100 ماریدر ت یگل میمر ساثر اسان نیتر شیب) 2شکل (ها نشان داد نیانگیم سهیمقا). 6-3جدول (

ه استنباط نمود ک گونه نیا توانیم جینتا نیبر اساس ا. اثر را داشت نیتر کم تریل کرویم 25 ماریت. شد) متر یلیم 14بازدارنده حدود 
البته قابل . شده است D. chrysanthemi ياثر آن در کاهش رشد باکتر شیسبب افزا یگل میمر ییدارو اهیغلظت اسانس گ شیافزا

 ۀهال ةغلظت اسانس انداز شیتند نبوده و با افزا بیش يمختلف دارا يها بازدارنده در غلظت ۀهال لتشکی در هاذکر است که تفاوت
 يها اسانس گل ییایمیش باتیو ترک یکروبیضدم تیفعال یبه بررس) 2( ییو رضا یکه رسول اير مطالعهد. نشان نداد يادیز شیافزا

و اسانس  E. coli يرو يشتریب یکروبیضدم رینشان داد که اسانس اسطوخودوس تأث شانیا جیپرداختند، نتا یگل میاسطوخودوس و مر
 يبسته به نوع باکتر یگل میگرفت که اثر مر جهینت توانیم نیبنابرا. ن دادنشا S. aureus يرو يشتریب یکروبیضدم ریتأث یگل میگل مر

  . باشدیمتفاوت م

  
  D. chrysanthemi يباکتر يرو یگل میاثر سطوح مختلف اسانس مر - 2 شکل

 .P يممانعت از رشد باکتر يورمریم گلی اسانس داد که  نشانPectobacterium carotovora يرو یگل میاثر اسانس مر
carotovora  هانیانگیم سهیمقادر  .وجود دارد% 1در سطح احتمال  داریاختالف معن متر یلیبازدارنده بر حسب م ۀاز نظر قطر هال 
 شیو با افزا شد لیتشک متر یلیم 15به قطر  باًیتقر ايبازدارنده ۀهال یگل میاسانس مر تریل کرویم 25 ماریت در). 3 شکل(مشاهده شد 

بازدارنده در غلظت  ۀقطر هال که يبه طور. افتی شیبازدارنده افزا ۀقطر هال شیبا افزا ياز رشد باکتر يریغلظت اسانس، اثر آن در جلوگ
 P. carotovora يو توانست رشد باکتر دیرس متر یلیم 22به حدود  تریل کرویم 100و در غلظت  متر یلیم 17به حدود  تریل کرویم 50

در برابر  ییایضدباکتر تیخاص یگل میگزارش کردند که اسانس مر) 9( کینویالدیو م کینویالدیم. قرار دهد ریتحت تأث تر شیا بر
 Aspergillus nigerو  Bacillus subtilis ،Staphylococcus aureus ،Escerichia coli ،Salmonella enteritidis هاييباکتر

 .مختلف داشت هاي¬يباکتر يرو ینشان داد و اثرات متفاوت
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  P. carotovora  يباکتر يرو یگل میاثر سطوح مختلف اسانس مر - 3شکل 

  
  نتیجه گیري کلی

در رابطه . باشدهاي عامل پوسیدگی سیب زمینی تاثیر گذار میطور کلی نتایج نشان داد که اسانس مریم گلی در کنترل باکتريبه       
. افتی شیبازدارنده افزا ۀقطر هال شیبا افزا ياز رشد باکتر يریلظت اسانس، اثر آن در جلوگبا افزایش غ یگل میمرا تاثیر اسانس ب

 .P يبر باکتر يشتریباالتر، اثرات ب هايدر غلظت یگل میمر ییدارو اهیحاضر نشان داد که اسانس گ قیتحق جینتاهمچنین 
carotovora يمختلف بزرگتر از دو باکتر هايدر غلظت يباکتر نیشده در ا لیتشک هايداشته است و هاله گرید ينسبت به دو باکتر 
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