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شناسایی و مقایسه ترکیبات مؤثر در اسانس گیاهان رازیانه و اکالیپتوس به منظور
کنترل برخی باکتریهای مهم بیماریزای گیاهی
میترا امیدی نسب  ،4میالد آئینی

*2

 1دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
 2استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
امروزه استفاده از اسانس های گیاهی برای دست یابی به مواد ضد باکتریایی طبیعی برای کنترل عوامل بیماریزای گیاهی موورد ووو وه
فراوان قرارگرفته است .هدف از این پژوهش ،شناسایی و بررسی ورکیبات مؤثر در گیاه رازیانه و اکالیپتوس به منظور کنترل بوریوی از
باکتری های بیمارگر مهم گیاهی در شرایط آزمایشگاهی است .در وحقیق حاضر ورکیبات عمده گیاهان رازیانه و اکالیپوتووس بوا رو
دستگاه گاز کروماووگرافی -طیف سنج رمی و همچنین اثر ضد میکروبی و حداقل غلظت مهارکننده رشد آنها بر روی ووعودادی از
باکتریهای بیماری زا مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی کروماووگرام دستگاه گاز کروماووگرافی -طیفسنج رمی ،در اسانس رازیانوه
پاراسیمن ( ،)%81/13کومینال ( )%22/42و بتاپینن ( )%11/31و در اسانس اکالیپتوس  3 ،1سینئول ( ،)%24/34آلفوا پویونون (،)%14/72
پاراسیمن ( )%4/71و لیمونن ( )%4//3بهعنوان ورکیبات عمده شناسایی شدند .همچنین ،حداقل غلظت مهارکنندگی برای اسانس رازیانوه

(  )8/47 µg/mlو اسانس اکالیپتوس ( )3//2 µg/mlمحاسبه شد .اسانس رازیانه بیشورین اثر بازدارندگی معنی داری را روی کالویباکتور
میشیگاننسیس با قطر هاله بازدارنده  2/2سانتیمتر داشت .اسانس اکالیپتوس بیشورین اثر بازدارندگی را روی اروینیا امیلوورا با قطر هالوه
( 2/8سانتی متر) داشت .در ومامی موارد با افزایش غلظت ،اثرات ضد باکتریایی نیز افزایش یافت .با وو ه به یافتههای این وحقیق استفاده
از این اسانسها میوواند بهعنوان ایگزین مناسبی برای سایر آنتیاکسیدانهای مو ود مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :باکتریهای بیماریزا ،آنتی باکتریال ،اسانس ،آنتیاکسیدان.
دریافت مقاله :مهر ماه 73

پذیر

برای چاپ :آذر ماه 73
ورت گرفته است (  .) 1این اسانس ها به ویژه در گویواهوان

مقدمه
علم شناسایی و استفاده از گیاهان دارویی به قدموت عومور

دارویی برای فعالیت ضد باکتریایی بر روی طیف گستردهای از

و

میکروارگانیسم ها مانند باکتریهای گرم منفی و گرم مو وبوت

هوایی در ب شهای م تلف ،بین  /وا  3هزار گونوه گویواهوی

شنایتهشدهاند ( .)2-2در این زمینه ،یا یت ضد باکوتوریوایوی

روییده میشود که معادل  /1در د گونههای گیاهی منتشر در

اسانس بریی گیاهان بر روی باکتریها از مله اثور بواکوتوری

سرواسر دنیاست .به همین دلیل در سالهای اییر ووحوقویوقوات

کشی اسانس آویشن باغی روی عامل آوشک دریتان دانوه دار

انسان است .در ایران به دلیل موقعیت

رافیایی و ونو آ

فراوانی به منظور ارزیابی آثار ضد میکوروبوی انووا

اسوانوس

اثبات شده است ( .)/رازیانه eniculum ulgare

گیواهوی

دارویی با اندامهای معطر است که قسمت وجاری گیاه رازیوانوه
*) آدرس برای مکاوبه :اهواز ،دانشگاه شوهویود چوموران اهوواز ،گوروه گویواه پوزشوکوی
ولفن1/1888/21/1 :

پست الکترونیکm.aeini@scu.ac.ir :

دانه آن است و برای است را اسانس مور استفاده قرار میگیرد

حقوق نویسندگان محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد و وحت مجوز مالکیت یالقانه ( )http://creati ec mm ns. rg/licenses/bync/4.0/در
فصلنامه دنیای میکرو ها منتشر شده است .هرگونه استفاده غیروجاری فقط با استناد و ار ا به اثر ا لی مجاز است.
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(  .) /از اسانس و عصاره گیاه اکالیپتووس

ucalyptus

غلظت بازدارندگی اسانس ها با رو

نویوز

میکرودایلوشن ووعویویون

به طور وسی در نای م تلف استفاده میشود .با ووو وه بوه

گردید .در این رو

اهمیت گیاهان حاضر ،هدف از انجام این وحقیق ،بوررسوی و

 12میکروگرم بر میلی لیتر ویمارها درون پولویوت هوای ا یوزا

شناسایی ورکیبات ا لی مو ود در اسانس گیاهان رازیوانوه و

استفاده شد .مقدار حداقل غلظت بازدارندگی هر ویمار بوعود از

اکالیپتوس به رو
-

رمی

مهارکننده رشد

از غلظت  81111میکروگرم بر میلی لیتر وا

دستگاه گاز کروماووگرافی -طویوف سونوج

 22ساعت موردبررسی قرار گرفت (.)7

و اثر ضد میکروبوی و حوداقول غولوظوت

د) بررسی اثر حداقل کشنودگوی اسوانوس هوا:

ودایوه هوای

شناساییشده باکتریهای بیماریزای گیاهی از محل کلکسویوون

آن ها بر روی ووعودادی از بواکوتوری

گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان وهیه گردیود .بوه

بیماریزای مهم گیاهی در ایران است.

منظور بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس ها بر روی هفت دایوه
مواد و رو

ها

باکتری های مهم بیماری زای گیاهی شامل رالستونیا سو ناساروم

الف) م آوری و اسانس گیری از نمونههای گیاهی :پوس از

 ، alst nia s lanacearumپکوتووبواکوتوریووم کورووووروم

م آوری گیاهان رازیانه و اکالیپتوس از مناطق م تلف شوهور

 ، ect bacterium car tکالویباکتر میشیگاننسویوس

rum

یرمآباد ،اندامهای هر گیاه به ورت داگانه در سایه و بویون

 ، la ibacter michiganensisبورنوریوا نویوگوریوفولوونوس

کاغذ یشککن در دمای اواق ( 2/در ه سلسیوس) قورار داده

(  ،) renneria nigri luensسووودومووونوواس سوویووریوونووگووی

شدند .پس از یشک شدن گیاهان ،نمونهها با استفاده از دستگاه

( ،) seu m nas syringaeزانتووموونواس کوموپوسوتوریوس

پودر و برای اسانس گیری آماده شدنود .بورای ووهویوه

( ،) anth m nas campestrisارویوونوویووا اموویوولوووورا

اسانس ،از کلونجر استفاده شد .بدین ورت که مقدار  /1گورم

 ) r inia amylو باکوتوری مودل اشوریشویوا کولوی

آسیا

از پودر یشک گیاه را در  1//لیتر آ

( ra

scherichia c li

مقطر درون بالن دستگواه

از

رو

انوووتوووشوووار

دیسوووک

ری ته و روی ب اریبرقی به مدت  2-8ساعت ووشوانوده و

( i usi n

ووسط شیر و لیه عصاره از عرق گیاهی داسوازی شود (.)4

پرگنه های باکتریایی درون وشتک پتری ،اثر ضد بواکوتوریوایوی

) شناسایی ا زای ا لی در اسانسهای گیاهی با استفواده از

اسانس ها با اندازه گیری هاله بازدارنده موردبررسی قرار گرفت.

 :برای داسازی و شناسایی ورکیبوات اسووانوس

ه) وجزیه و وحلیل دادهها :ومامی داده های م آوری شوده در

به دست آمده ،از دسووووتگاه کرومواووگرافی گوازی موتوووصول

طول آزمایش با استفاده از نرم افزار اکسل ویورایوش و بورای

اسووتفاده شوود .در ایون

وجزیه و وحلیل آماری آماده شدند .وجزیه و وحلیل داده هوا بوا

مجهز به سوتوون

وورت گورفوت

-

رو

/

شوده بوه طیفسنج رموی
رو

از

دستگاه - 0 0 lues shima u

کاپیالری mm

0

0

 ) isاستفاده شد ( .)7دو روز بوعود از رشود

استفاده از نس ه  7/2نرم افزار آماری

استوفواده شود.

(.)11

پوس از وزریوق اسوانس بوه دستگاه ،بوا اسووتوفواده از زمووان
بوازداری ورکیبوات ،اندیس بازداری ،طیف رمی ،مقایسه ایون

یا ته ها

مؤلفه ها با اسوتاندارد همچنین بوا اطوالعووات موو ووود در

نتایج حا ل از است را و وجزیه و وحلیل کروماووگرام حا ل

و بوا مرا عوووه بووه

از دسووووتگاه کرومواووگرافی گووازی-طویوف سونوج

کتاب انوه در کوامپیوور دسوتگاه

-

از رو

منواب مو وود ورکیبوات وشکیول دهونوده اسوووانوس مووورد

رمی نشان داد که رازیانه دارای  8//در د اسانس بوده و 12

شناسوووایوی کویوفوووی و کوموووی قوورار گورفووت (.)3

ورکیب مو ود در اسانس این گیاه درمجمو  71/1/در د کول

اسانس ها :حداقل

اسانس را وشکیل دادند .ا زای مهم آن شامول پوارا سویومون

) وعیین حداقل غلظت بازدارندگی
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( ،)%81/13کومینال ( )%22/42و بتاپویونون ( )%11/31بوودنود.

مقایسه میانگین داده های حا ل از اثر بازدارندگی از رشد

همچنین ،گیاه اکالیپتوس دارای  2در د اسانس بووده کوه در

اسانس های رازیانه و اکالیپتوس روی باکتری های مورد

مجمو  2/ورکیب در آن شناساییشده 111 ،در د کل اسانوس

آزمایش نشان داد مقایسه میانگین داده های حا ل از اثر

را وشکیل دادند .مهمورین ورکیبات آن شامل  1و  3سویونوئوول

بازدارندگی از رشد اسانس های رازیانه و اکالیپتوس روی

(  ،)%24/34آلفا پینن ( ،)%14/72پاراسیمن ( )%4/71و لیوموونون

باکتری های مورد آزمایش نشان داد که بین ووان بازدارندگی

بوورای اسووانووس رازیووانووه

اسانس ها از رشد باکتری های م تلف ،وفاوت معنی داری و ود

(  )8/47 g/mlو اکالیپتوس ( )3//2 g/mlموحواسوبوه شود

دارد ( .) p 1/11با وو ه به نتایج مقایسه میانگین ها در نمودار

( دول .)1

شماره  ، 1اسانس رازیانه روی ومامی باکتری ها اثرات ضد

( )%4//3بووودنوود .موویووزان

باکتریایی معنی داری را در مقایسه با شاهد نشان داد ()p 1/11
دول  : 1وعیین و مقایسه میزان حداقل بازدارندگوی

که دراین بین ،اسانس رازیانه بیش ورین اثر بازدارندگی را به

اسوانوس هوای

ورویب روی کالویباکتر میشیگاننسیس ) . michiganensis

رازیانه و اکالیپتوس علیه دایههای مهم باکتریایی بیماریزای گیاهان.
)MIC (µg/ml

هاله بازدارنده  2/2سانتی متر و اشریشیا کلی با قطر هاله

جدایههای باکتری

اسانس اکالیپتوس

اسانس رازیانه

17/22

8/47

کالویباکتر میشیگاننسیس

/2/34

///7

اشریشیا کالی

3//2

12/31

سودوموناس سیرینگی

213/72

17/22

رالستونیا سو ناساروم

28/22

28/22

زانتوموناس کمپستریس

اسانس اکالیپتوس بیش ورین اثر بازدارندگی را روی باکتری

227//8

823/22

پکتوباکتریوم کرووووروم

 ) . amylبا قطر هاله  2/8و کمورین اثر

23/38

/2/34

برنریا نیگریفلونس

3//2

213/72

اروینیا امیلوورا

بازدارنده  2//1سانتی متر و کم ورین اثر را روی اروینیا
امیلوورا

ra

 ) . amylداشت .در این بررسی اسانس رازیانه

و ثیر بیشتری بر بازدارندگی از رشد باکتری ها از یود نشان داد
که به دلیل و ود ورکیبات گاما وریپینن و پارا-سایمن است.

اروینیا امیلوورا

ra

را روی باکتری پکتوباکتریوم کرووووروم

rum

 ) . car tبا

قطر هاله  1/3از یود نشان داد (نمودار .)2

نمودار  :1مقایسه میانگین میزان بازدارندگی از رشد باکتری های مورد آزمایش ووسط اسانس رازیانه (ستونهای دارای حروف مشوتورد دارای
ایتالف معنیدار در سطح  1در د نیستند)

. nigri luens ,

.n:

. campestris ,

ac:

. syringae ,

933

. s lanacearum , s.s:
. amyl ra .

. :

mi: . michiganensis ,
: . car t
rum , a:
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نمودار  :2مقایسه میانگین میزان بازدارندگی از رشد باکتری های مورد آزمایش ووسط اسانس اکالیپتوس (ستونهای دارای حروف مشترد دارای
ایتالف معنیدار در سطح  1در د نیستند)
.n:

. campestris ,

ac:

. syringae ,

. michiganensis subsp. insi i sus , . : . s lanacearum , s.s:
. nigri luens , : . car t rum , a: . amyl ra .

mi:

بح

رالستونیا سو ناساروم  ) . s lanacearumبیشترین و ثیر را

در این مطالعه ،فعالیت ضد باکتریایی اسانس اکالیپتوس و

داشت ( .)18نتایج این محقق نشاندهنده و ثیر اسانس اکالیپتوس

رزماری علیه باکتری رایج بیماریزای گیاهی بررسی شد .نیکولتا

بر روی باکتری های بیماری زای گیاهان بررسی شده بود که با

 )Nic lettaو همکاران در سال  2113اثر  81اسانس گیاهی

نتایج وحقیق حاضر مشابه بود .یا یت ضدمیکروبی اسانس

از مله رازیانه و اکالیپتوس را روی باکتری سودوموناس

گیاهان به ورکیبات شیمیایی آن بستگی دارد ( .)12وجزیه

سیرینگی  ) . syringaeبررسی کردند که نتایج حاکی از کاهش

اسانسهای گیاهان م تلف بهوسیله کروماووگرافی نشان داده که

 21در دی رشد باکتری عامل بیماری بود ( .)11اثر ضد

ورکیبات م تلفی در اسانس گیاهان و ود دارد .این ورکیبات

باکتریایی اسانس اکالیپتوس به همراه چند اسانس دیگر ووسط

اک راً شامل مونوورپن ها ،سسکوئی ورپن ها و سایر مشتقات

لوکاس ( )Lucasو همکاران علیه باکتری زانتوموناس

اکسیژن دار (الکل ها ،الدهیدها ،استرها ،اورها ،کتون ها ،فنول ها)

وزیکاووریا  ) anth m nas esicat riaعامل لکه باکتریایی

است .در گروه مونوورپن ها ،فنل ها و الکل ها ،در گروه روغن ها

گو ه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گل انه بررسی شد که نتایج

کارواکرول ،یوگنول ،دهیدروکارواکرول ،ژرانیول و لینالول

نشان دهنده اثر کاهشی معنی دار این اسانس روی باکتری مورد

یا یت ضدمیکروبی از یود نشان داده و منوورپن های غیر

آزمایش بود در بررسی حاضر نیز اسانس اکالیپتوس اثر کاهشی

اکسیژنه از قبیل کتون ها ،آلدهیدها ،اورها و استرها یا یت

قابل وو هی روی باکتری زانتوموناس ( ) anth m nasنشان

ضدمیکروبی ضعیف وری دارند .سسکوئیترپن ها هیچ گونه

داد .اثر ضد باکتریایی اسانس اکالیپتوس به دلیل و ود ورکیبات

یا یت ضد باکتریایی حتی در غلظت  11111میلیگرم ندارند.

 1/3سینوئل ،آلفا پینن و بتا پینن است ( .)12حسینی نژاد

ورپن های اکسیژن دار بازدارندگی با یی داشته و اثر آن ها از

) و همکاران اثر اسانس گیاهان گشنیز،

ورکیبات دو حلقه ای بیشتر است ( .)1/پاراسیمن در

آویشن ،زیره سبز ،رزماری و اکالیپتوس را علیه باکتری های

میان ورپن ها اثر آنتی باکتریال قوی وری به ویژه

رالستونیا

روی باکتری های گرم منفی دارد ( )1/که با وو ه به اینکه

سو ناساروم  ) . s lanacearumو اشریشیا کالی ) . c li

پاراسیمن

بررسی شده

بررسی کردند .در این پژوهش اسانس آویشن روی باکتری

در این وحقیق است وائید کننده این موضو

sseini Ne ha

پکتوباکتریوم

کروووروم

rum

،) . car t
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زء

ا لی

اسانس

رازیانه

است.
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نتیجه گیری

یک مدیریت ولفیقی برای کنترل باکتری های بیماری زا در

نتایج این وحقیق نشان داد با افزایش غلظت اسانس گیاهان

گیاهان می ووان اقدام نمود.

رازیانه و اکالیپتوس اثرات ضد باکتریایی نیز افزایش می یابد.
همچنین نتایج نشان داد که ورکیبات مؤثر در اسانس این دو

مال ظات اخال ی

گونه گیاهی دارای اثرات ضد باکتریایی هستند که می ووان از

نویسندگان ومامی نکات ایالقی شامل عودم سورقوت ادبوی،

آن ها به منظور کنترل باکتری های بیماری زای گیاهان استفاده

انتشار دوگانه ،وحریف داده ها و داده سازی را در این موقوالوه

نمود و استفاده از این اسانس ها می وواند به عنوان ایگزین

رعایت کرده اند.

مناسبی برای سایر آنتی اکسیدان های مو ود مدنظر قرار گیرند.
استفاده از ورکیبات گیاهی در قالب مبارزه با بیماری های گیاهی

ت کر و دردانی

به شدت روبه فزونی یافته و بشر استفاده از ورکیبات گیاهی را

نویسندگان این مقاله از گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سیونوا

در بسیاری از مواق به ورکیبات شیمیایی ور یح می دهد.

همدان به دلیل در ایتیار گذاشتن سویه هوای بواکوتوری هوای

همچنین استفاده از ورکیبات م تلف گیاهی علیه بیماری های

بیماری زای گیاهی کمال امتنان را دارند.

گیاهی که به نوعی با سالمتی انسان در اروباط است امری
در منا

ضروری به نظر می رسد بنابراین با استفاده از این ورکیبات در

ت ار

کنار سایر رو های بیوکنترلی و استفاده از ارقام مقاوم در قالب

و ود ندارد.
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Abstract
One

the m st signi icant current

iscussi ns is appr aching the antibacterial acti ity

essential il t c ntr l plant path genic agents.

urrent stu y aime t characteri e chemical

eniculum ulgare an
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.
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-beta pinene

.94% , p-cymene
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that

4.4 centimeters in la ibacter michiganensis. n
ne 4.3 centimeters

ere attribute t
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e that by increasing the c ncentrati n, antibacterial acti ity increases.

i e a rati nal basis

an

el emerging alternati e t antimicr bial treatments in

plant isease management pr grams.
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