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 چکیده

  sp.   Pectobacterium  عامل  با ییایباکتر نرم  یدگیپوس  یهایماریب  تیریمد  ی برا  یعیطب  باتیترک برخی  استفاده از    با   ق یتحق نیا

شد.   کوهی (،  Lippia citriodora)   مویلبه   اهانیگ  اسانس انجام  (،  Phlomis fruticose)  بره   گوش(،  Origanum vulgare)  پونۀ 

  برابر  در  ها آن  بازدارندگی  اثر  و   استخراج  ، آب  با   تقطیر  روش  با (  Syzygium aromaticum)  خکی( و مSatureja spicigera)  مرزه 

شرا  Pectobacterium atrosepticum  و  Pectobacterium carotovorum نرم  یدگیپوس  عامل  ییایباکتر  یمارگرهایب   ط یدر 

اسانس  آگاردر    نشت روش    به   ییدارو  اهانیگ  یها اسانس  یکروبیضدم  اثرات.  شد  یبررس  یشگاهیآزما های  نشان داد که تمامی 

حداقل غلظت    اثربودند.    ییایباکتر  یهامارگریب  رشد  از  یریجلوگ  در(  P≤0.01)  یداریمعن  یبازدارندگ  اثرات  یدارا  مطالعهمورد  

( تشکاسانس   (MICمهارکنندگی رشد  بر  بیمارگر،  لمیوفیب  لیها  عامل  داد   دو  غلظت    نشان  در  در    یعنیاسانس،    MIC  یبال   که 

نشده   امیپ یپ 125  غلظت تشکیل  در  بیوفیلم  اما  کمترغلظت  ،  ام  15/ 62  مثل  های  پی  تشکیلپی  بیوفیلم  غلظت    .شد  ،  محاسبه 

افتراق فاقد اثر    P. carotovorum  یباکتر  ه ی عل  مویلبا به مرزه    اسانس  یهاب یترک    که   بود   ن یاز ا  یحاک   FIC)  شاخص )  یبازدارنده 

توجون  –سیس نشان داد که(GC–MS) ی  جرم  یسنجفیط–یگاز  یکروماتوگراف  با   ها ۀ اسانسعناصر سازند   لیتحل   و ه یتجز . بودند

بات فعال اصلی  ( به ترتیب ترکی%7/98( و اوژنول )%5/88(، کارواکرول )%5/29پیپریتنون )–(، سیس%23(، ایزوژرانیول )47/17%)

اسانس بهدر  بره،  گوش  فرار  بودند.های  میخک  و  مرزه  کوهی،  پونۀ  اسانس   جهینت لیمو،  که  اثرات    مورد  یهااین  دارای  مطالعه 

باکتر  میکروبیضد اسانس   یهای بر  بین  از  بوده و  اسانس  یهامذکور  بررسی  . براساس بودند  تریو گوش بره قو  مویلبه   یهامورد 

در کنترل بیماری باکتریایی مورد نظر قابل استفاده باشد. همچنین توصیه  مؤثره این دو اسانس    ۀ ماد  رسدنظر می  تحقیقات حاضر به 

 زای دیگر بررسی گردد. شود تاثیر این دو اسانس برای کنترل باکتری های بیماریمی

 خک یم ،مرزه ، بره  گوش، پونۀ کوهی، مویلبه گیاهان دارویی، بازدارندگی،  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

  و   یکشاورز  در   مهم  یاقتصاد  انیز  عامل  یاهیگ   یهایماریب

بهداشتی  مشکالت    و   یی مایش  سموم .  هستند  بروز 

  با .  هستند  ییایباکتر  عوامل  مهار  ی هاروش  از  ها کیوتیبیآنت

  از   استفاده   که  است   شده   هی توص  یمتعدد  ل یدل  به  حال،نیا

کاهش  یکی.  ابدیکاهش    هاآن لزوم  دلیل  از    از  استفاده 

بیوتیک آنتی  و  سوها،  سموم  ظهور    زا یماریب   یهاه یامکان 

به آن محصولت ضدم انتقال ژن   یکروبیمقاوم    ی هاو خطر 

  گر، ید  طرف  از.  هاستباکتری  ریبه سا  ک یوتیبی مقاوم به آنت

  اثرات   به  منجر  است  ممکن  ییایمیش  باتیترک   نیا  تجمع
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  به   انند توی م  رایز  شود،  ستیزط یمح  ی برا  نامطلوب

  ها آن  یستیز  هیتجز  که  شوند   لیتبد  یسم  یهامانده یباق

  کنترل   یبرا   ی دیجد  یهای استراتژ  ن، یبنابرا  ؛بوده   دشوار

 Ahmadi et). است  ازیموردن  ی اهیگ  زای ماریب  یهایباکتر

al., 2021)  ی کروبیضدم  خواص  مطالعه  به   عالقه   نظر،  نیا  زا  

  مواد   ا ی  هاوط مخل  هااسانس.  است  افتهیش یافزا  هااسانس

  ها،الکل  ،یفنل  باتیترک   دها،ی ترپنوئ  مانند  ؛یاده یچیپ

  ی هاقسمت   از  که   هستند   ره یغ  و   دها یآلکالوئ  دها،یآلدئ

و   اهانیگ  مختلف شده    تیفعال  هاآن  از  یبرخ  استخراج 

وروسیضدو  ،یکروبیضدم   ها اسانس  .دارند  یضدقارچ  ا ی  ی 

ا   در   ،وندشی م  گرفته  نظر  در   ریپذتجزیه و    منیمحصولت 

  مورد   بالقوه   یعیطب  یکروبیضدم  عوامل  عنوان به   جه، ینت

  ی، اقتصاد  مهم  محصولت  جمله  از.  گیرندمی  قرار  یبررس

فرا (Solanum tuberosum) ینیزمبیس در  که    ند یاست 

نگه  دی تول ب   تواند ی م  یدارو  و  آفات    ی هایماریتوسط 

آس بیماری باکتری  .ندیبب   بیمختلف    زایهای 

Pectobacterium carotovorum     وPectobacterium 

atrosepticum   و   نرم   ی دگیپوس  ی هایماریب  جادیا  باعث  

 Mantsebo et)  شوند یم  محصول  ن یا  در ها(  )غده   اه یس  ساق

al., 2014)  .باکتری   یعیطب  یهاروزنه   قیطر  از ها  این 

  بدون   را   اه یگ   بافت  و   شده   زبانیم  وارد   زخم  ا ی)عدسک(  

  ط یشرا  که   یزمان  تا   یماریب  آشکار  عالئم  ا ی  عالئم  جادیا

  ی ماریب  شرفتیپ   یبرا(  دما  و   ی هوازیب  آزاد،)آب    یطیمح

(.  Charkowski et al., 2015)  کنندمی  زه یکلون  شود،  مساعد

  P. carotovorum  وم،یپکتوباکتر  یهاگونه   یتمام  نیب  در

و    زبانیم  اهان یگ  فیط   نیترعیوس دارد  جهان  سراسر  در  را 

 ینیزمب یدر صنعت س  یاد یز  یارات مالهرساله منجر به خس

  باعث   که   گونه   ن یا(.  Pinhero & Yada, 2016)  شودیم

 ی نیزمب ی س  تیفیک   بر  ،شودیم  ینیزمب یس  غده   یدگیپوس

 ییایباکتر  نرم پوسیدگی    ع یشا  عامل  و  گذاردیم  یمنف  ریتأث

 Baghaee– Ravari)  است  رانیا  در  فله  یدارنگه  طیشرا  در

et al., 2011, 2013)   در   سال   کی  از  شیب   تواندیم  که  

 & Cariddi)  بماند  زنده   آلوده   زبانیم  اندام   و   خاک

Sanzani, 2013)  .ط یشرا  در   معمولً  یماریب  گسترش  

 ,.Olsen et al) شودیم  عیتسر  بال  یدماها  و  یهوازیب

  به   شروع   شود،   اه یگ  به   نفوذ  به   موفق  مارگریب   اگر.  (2006

  مانند   اه یگ  یسلول  واره ید  کننده ب یتخر  یهامیآنز  ترشح

پلPel)  از یل  پکتات )  ی(،    و  (Prt)  پروتئاز(،  Pehگالکتروناز 

نوع    ستمیس  قیطر  از (Cel)  سلولز II  (T2SS  )ترشح 

اکندیم خ  هامیآنز  نی.  گ  ساندنی مسئول  ا  یاهیبافت    جاد یو 

)  یماریب کنترل  Davidsson et al., 2013هستند  اگرچه   .)

نرم وجود ندارد، اما    یدگی وسپ  یماریب   ت یریمد  ی برا  یمؤثر

  ،یمصنوع  ییایمیش  یمارهایاز جمله ت  یمختلف  یهایاستراتژ

از مواد گ از عوامل ز  رآلوده یغ  یاهیاستفاده  استفاده    یستیو 

ب   یبرا موفق  یماریکنترل  مختلف  درجات    ه یتوص  ت یبا 

)شده  (.  Charkowski, 2015; Gerayeli et al., 2018اند 

جا  گرید  یکی ز  خطریب  یهانیگزیاز  نظر    ی طیمحست یاز 

گ محصولت  از  فعال  یاهیاستفاده  مانند    ی کروبیضدم  تیبا 

)اسانس م  است  ( Eosها  حل  تواندیکه    دوارکننده یام  یراه 

ب  یبرا   باشد   یاهیگ  مخرب  ییایباکتر  ی هایماریکنترل 

(Mari et al., 2016; Omidi Nasab & Aeini, 2020)  .

حاواسانس و    یاهیگ  یهاعصاره  فعال    یاریبس  یها  مواد  از 

آلکالوئ  یستیز جمله    ک، یانوژنیس  ی دهایکوزی گل   دها،یاز 

  و   ها  لن یاست  ی پل  ها، ترپن  ها، فنول  دها، یپ یل  ها، نولتیگلوکوز

ب  کههستند    ها لینیت  یپل مؤثر  طور   ییایباکتر  یهامارگریبه 

  ی هااسانس   .(Borges et al., 2018)  کنندیرا مهار م  یاهیگ

گ از  شده  کمبه   اه یمشتق  مواد  گرفته    یانهیهزعنوان  نظر  در 

در    شوندیم برا  نییپا  ار یبس  های غلظت که  و  هستند    ی مؤثر 

ح و  انسان  ن  وانات یسالمت   ,.Ghalem et al)ستندی مضر 

مختلف(2016 مطالعات    ی کروبیضدم  تیفعال  یرو  ی. 

–Bhardwaj & Laura, 2008; Zaidi)  یاهیگ  یهاعصاره 

Yahiaoui et al., 2008; Paradza et al., 2012; EL–

Hefny et al., 2017; Kalu et al., 2018)  هایاسانس   و  

 ;Jeong et al., 2009; Nissen et al., 2010)فرار

Mehrsorosh et al., 2014; Ikeura Kobayashi, 2015; 

Gebarowska et al., 2017)   سازگار   ی کردهایعنوان رو، به

مح پکتوباکتر  ستیزط یبا  برابر  شرا  هایدر    ط یدر 

است.  صورت  یشگاهیآزما اهم  توجه  باگرفته  و    ت یبه 

گ دارو  اهان یکاربرد  و  کشور    یبوم  ییمعطر  مختلف  مناطق 

بازدارنده به  ب  یهاعنوان  جمله    هامارگریرشد    ی هایباکتراز 
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این    ،یاهیگ   یزایماریب به  است.  شده  انجام  تحقیق  این 

گ  منظور پنج  اسانس   Lippia)  مویلبه   اه یاستخراج 

citriodora  ،)کوهی   گوش (،  Origanum vulgare)  پونۀ 

(،   Satureja spicigera)  مرزه (،  Phlomis fruticosa)  بره 

  و   آب  با   ریتقط  روش  به(  Syzygium aromaticum)  خکیم

سپس   آنها   در  موجود  فرار  باتیترک   ییشناسا شد.    انجام 

ضدباکتر س  و   ییایاثرات  بر  اسانس  یستینرژیاثرات  ها 

مطالعه    P. atrosepticumو    P. carotovorum  یهایباکتر

 . گردید

 

 هاش رو و مواد 

   ییای باکتر یهاهی و کشت سو هیته

  P. atrosepticumو   P. carotovorumییایباکتر ی هاهیجدا

.  ندشد   هی چمران اهواز تهشهید  دانشگاه    یپزشکاه یاز بخش گ 

 (LB)  یبرتان  ایکشت لور  ط ی مح  یرو  ییایباکتر  ی هاهیجدا

درجۀ سلسیوس    28  یدر دماهای پتری  و تشتک کشت  آگار

 شدند.  داری نگه

 یاهیگ مادة

شاملگون  پنج   حاضر   پژوهش   در گیاهی   Lippia)  مو یلبه   ۀ 

citriodora  ،)کوهی   گوش (،  Origanum vulgare)  پونۀ 

و  Satureja spicigera)   مرزه (،  Phlomis fruticose)  بره   )

مختلف    از(  Syzygium aromaticum)  خکیم مناطق 

آوری شدند. تمامی گیاهان  رویشگاهی استان خوزستان جمع

ب   مورد   اهواز  چمران  د یشه  دانشگاه   یشناساه یگ  خشتوسط 

  اتاق   یدما  در  اهانیگ  کردنخشک.  گرفتند  قرار  ییشناسا

 انجام شد.  میمستق  نور  از  دور به   و  روز هفت  یط

 

 ی گیر  اسانس روش

روش    اهانیگ  اسانس به  مطالعه  توسط    ریتقطمورد  آب  با 

صورت که    نیشد. به ا  انجامسه ساعت    یدستگاه کلونجر ط

و سپس   ختهیدر بالن ر  شده  خشک  یاهیگ  بافت  از  گرم  100

  ه ی . اسانس تهشدآب مقطر سترون به آن اضافه    تریلیلیم  900

اسانس    زیزمان آنال  تاو   یر یگسولفات آب  میشده توسط سد

چهار   یدر دما  ره یت  یاشه ی ش  ظروف  در  کیولوژیو آزمون ب

 Ramezanian)  شدند  ینگهدار   خچالیدرجۀ سلسیوس در  

et al., 2016)  . 

 

 ها  اسانس  یاثر ضدباکتر یبررس

  روش   به  هااسانس   ییای ضدباکتر  خواص   یبررس

 آگار در نشت

کشت    یکشت آگار مغذ  ط یمح  یرو  ییایباکتر  یهاه یجدا

جدایه  داری شدند. از هر  نگه   وسیدرجۀ سلس  28  یدر دماو  

غلظت لیتر    710 باکتری  میلی  بر  پرگنه  دهنده  تشکیل  واحد 

میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری روی    100تهیه شد. مقدار  

به  غذایی  آگار  کشت  گردید.  محیط  کشت  چمنی  صورت 

دیسک میلی سپس  شش  قطر  )با  سترون  کاغذی  متر( های 

کشت قرار    میکرولیتر اسانس گیاهی روی محیط   50محتوی  

درجۀ سلسیوس    28ساعت در دمای    48شد و مجموعا    داده 

اندازه  رشد  عدم  هالۀ  قطر  سپس  شد.  داده  شد.  قرار  گیری 

به  تصادفی آزمایش  کامالً  اساس طرح  بر  فاکتوریل  صورت 

در سه تکرار انجام شد. مقایسۀ میانگین قطر هالۀ بازدارنده از  

 ها با روش دانکن محاسبه شد. رشد باکتری

 

غ حداقل  بازدارنده  تعیین   Minimum)لظت 

Inhibitory Concentration)    غلظت حداقل  و 

 (Minimum Bactericidal Concentrationکشنده )

( رشد  مهارکنندگی  غلظت  غلظت  MICحداقل  حداقل  و   )

در  ها  اسانس  یسازیقروش رق  با استفاده از  (MBC)  کشنده 

تهدیگرد  نیی تع  پلیت پل  الیسر  هی .  از  استفاده  با    96  تی رقت 

بد شد.  انجام  غلظت   هفتمنظور،    ن یخانه  شامل    ی هاسطح 

از    کومولیپ  9/3و    8/7،  62/15،  25/31،  250،125،250/62

  تهیه شد و   میکرولیتر  200  ییدر حجم نها  یاهیگ  یهااسانس

 P. atrosepticumو    P. carotovorum  ییایباکتر  یهاهیسو

آن شد  در  تلقیح  باکتر ها  رشد  بررس  ی هایو    قرار  یمورد 

به   کیگرفت.   منفچاهک  شاهد    ط یمحفقط  )  یعنوان 

و   به   ک یکشت(  )محچاهک  مثبت  شاهد    کشت   ط یعنوان 

باکتری با  شده  همه  تلقیح  به  سپس  شد.  گرفته  نظر  در   )

مقدار  چاهک سوسپانس  میکرولیتر  10ها  با    ی باکتر  ون یاز 

اضافه و به  واحد تشکیل دهنده پرگنه بر میلی لیتر  710غلظت 



 ...های گياهي بر روی رشد و  بررسي برخي از اسانس و همكاران:  آئيني 138

دماساعت    24مدت   داده    28  ی در  قرار  سلسیوس  درجۀ 

  ی از رشد باکتر  یها از نظر کدورت ناششدند. سپس چاهک

ادندیگرد  یبررس  ،شده   حیتلق مشاهده  با  در    جادی.  کدورت 

قبل چاهک  چاهک،  غلظت  به  یهر  حداقل  عنوان 

)مهارکنندگ شد.  (MICی  گرفته  نظر   نیکمترهمچنین    در 

 رقت عنوانبه  بکُشد، را ها یباکترد تمامی  توانیم که یرقت

(MBC  )در   شیآزما  نیا  یهر باکتر یبرا  .شد  گرفته نظر در

 سه تکرار اجرا شد. 

 

  یمهار  غلظتبا روش    هااسانس ستینرژیس اثر نییتع

 (Fractional Inhibitory Concentration) یکسر

  ی هااسانس   یکروبیضدم  همکنش  بر  یبررس  منظوربه 

  در .  دیگرد  ن ییتع(  FIC)  یکسر  یمهار  غلظت  موردمطالعه،

  حال   در  مهارکننده   ۀ ماد  غلظت  از  یکسر  یمهار  غلظت   واقع

  استفاده   ییتنهابه  ماده   همان  که  زمانی  به   نسبت   ب،یترک 

برادهدیم  نشان  را  شود،یم   ی هااسانس  ،FIC  نییتع  ی . 

  استفاده   بورد  چکر  مرسوم  روش   از  موردنظر  ییدارو  اهانیگ

  برابر  در  شده   شیآزما  اتبیترک .   (Pillai et al., 2005) شد

 کیدر    P. atrosepticum  و  P. carotovorum  یهایباکتر

غلظت   بررس  MIC  2تا    MIC  4/1محدوده  قرار    یمورد 

  برابر  در   یاهیگ  اسانس   هر   از   مختلف   ی هاغلظت.  گرفت

  از   استفاده   با  رقت  ه یته  با  ییایباکتر  یهاماگریب  ونیسوسپانس

  انجام   شیآزما  تریکرولیم  200  یینها  حجم  در  خانه   96  تیپل

دهنده    810)  ییایباکتر  یهاون یسوسپانس.  شد تشکیل  واحد 

  ت ی پلبه جز شاهد اضافه و    ک( به هر چاهلیترپرگنه بر میلی

دما مدت    وسی سلس  ۀدرج  27  یدر  نگه  24به    ی دارساعت 

  ی مهار  غلظت  شاخص   شد  انجام   بار  سه   شیآزما  هر.  شد

 : شد  محاسبه ریز شرح به( FIC) یکسر

 
 (:  Pillai et al., 2005به شرح زیر تفسیر شد ) FICاخص ش

افزودن  FIC  ≥   50/0افزایی  هم اثر  ،  FIC ≤ 1.0  5/0>  ی، 

  FIC> 4 سمی آنتاگون  وFIC   1 ≥ ≤4 یتفاوتیب

ن  FIC  شاخص از  ترک به   میکمتر  دو  همکنش  بر    ب یعنوان 

اثر هم به  ب ستینرژی)س  ییافزاعنوان    ن ی( شناخته شد. شاخص 

عنوان  تا چهار به   کی  نیب  ،یشیعنوان افزاباشد به   کیتا    مین

درصورت  و  اثر  بدون  همکنش  از  بزرگشاخص    کهیبر  تر 

 در نظر گرفته شد.   یست یآنتاگون  ، به عنوان تاثیرچهار بود

 

 لمیوف یب لیتشک سنجش

)اسانس اثر    O'Toole (2011)  روش  اساس  بر بر    (EOsها 

  ی ابیارز  ی کچاه  96  های پلیتدر    یباکتر  ی چسبندگ  یی توانا

خالصه،   طور  به  غلظت  EOsشد.  با    MIC  ریز  ی هادر 

)  24  ییایباکتر  یهاون یسوسپانس تشکیل    610ساعته  واحد 

لیتر میلی  بر  پرگنه  نهادهنده  حجم  در    تریکرولیم  220  یی( 

ساعت بدون هم زدن در    48به مدت    هاینیمخلوط شدند. س

سلس  28  یدما انکو  وس یدرجه   از  پس  شدند.    ون، یباسرها 

به کچاه د  یآرامها  آب  با  بار  تا    زه یون یدو  شدند  شسته 

ب  مانده یباق  رمتصلیغ  ی هاسلول شوند.    با   ها لمیوفیحذف 

  15به مدت    هاکشت  حجم  همان  به  ولتیو  ستالیکر  محلول

شستشو    هاو سپس چاهک   یزیآمرنگ   قهیدق با آب  بار  سه 

  ت یکم  نییتع  یحذف شود. برا  یشدند تا محلول رنگ اضاف

  ی هابه چاهک  %  30  کیاست دیاس  تریکرولیم  220  توده،ستیز

از    یزیآمرنگ طول  جذب در    قه،یدق  10شده اضافه و پس 

شد.    یریگنانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه   550موج

 آزمون سه بار تکرار شد.   نیا

 

 Eosو تحلیل  هی تجز

کروماتوگرافیتجزیه   گاز  تحلیل  جرمی طیف  –و  سنجی 

(GC–MS)  ترکیب  به کمیت  تعیین  و  شناسایی  منظور 

دقیق   تجزیه    EOsشیمیایی  برای  شد.  تحلیل  انجام  –GCو 

MS  یک کروماتوگرافی گازی مدل شیمادزو ، GC–17A 

طیف  با  همراه  ژاپن(  جرمی  )کیوتو،    Quadruple–MSسنج 

استفاده شد. ترکیبات روی یک    QP5050 Shimadzuمدل  

متر که با میلی  22/0متر ×    30شده    ستون مویین سیلیکا ذوب

انژکتور    کیو    BP–5 (Shimadzu)میکرومتر    25/0فیلم  

با   داخل  یاشه یش  هیل  ک یبدون شکاف  قطر   متریلیم  1  یبا 

عنوان گاز  فوق خالص به  وم ی پوشانده شده بود، جدا شدند. هل

انژکتور    یاستفاده شد. دما  eV70   ونیزاسیونیحامل با ولتاژ  

به    بات یدرجۀ سلسیوس بود. ترک   300و    280  ب یترت  و رابط 
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از محاسبه شاخص استفاده  با  ها در  آن   ی دارنگه  یهااسانس 

  و  (C8–C20)  ها آلکان n –یشده دما برا  یزیربرنامه   طیشرا

رو شرا  DB–5ستون    یروغن   یکروماتوگراف  طیتحت 

شناسا  ییشناسا  کسانی از    باتیترک   ییشدند.  استفاده  با 

طآن  یجرم  فیط  سهیمقا با  مرجع   یجرم   فی ها  کتابخانه 

 شد.   انجام (Wiley 9.0و  NIST08) یداخل

 

 ی آمار لیتحل

از    یآمار  لیوتحلهیتجز استفاده  (  SPSS (version 22)با 

ب  اجرا تفاوت  تحل گروه   ن یشد.  آزمون  از  استفاده  با    ل یها 

در نظر    داریمعن  P≤ 0.01شد. اختالف   یریگاندازه  انسیوار

و   شد  دامنه   هان یانگیمگرفته  چند  آزمون  از  استفاده    ی ابا 

  ج یحداقل دو بار با نتا  هاشیشدند. همه آزما  کیدانکن تفک

 شیاز هر آزما  نده ینما  ییکارآزما  کیمشابه انجام شدند و  

 ارائه شده است. 

 

 جی نتا

 یی ایضدباکتر تیسنجش فعال

  اهان یگ  ی هااسانس   یکروبیضدم  اثرات  یبررسمنظور  به 

اسانس   کومولیپ  50  زانیمبه  ،  مطالعهمورد  ییدارو هر    از 

 جینتا.  گرفت  قرار  شیآزما  مورد  مارگریب  یباکتر  دو  یرو

  ی اهیگ   یهااسانس  یکروبیضدم  تیفعال  یابیارز  از  حاصل

ضدباکتر  مویلبه   اسانس   که  داد   نشان اثر  بره  گوش    ی و 

همان داشت  ها اسانس  ریسا  نسبت  یبالتر   در   که  یطور. 

  اسانس   نوع   ×  یباکتر  متقابل  اثر  ود،شیم  مشاهده   1  جدول

(  P≤0.01)  یداریمعن  اثر  هایباکتر  رشد   کنترل   در  یاهیگ

  گونه   دو  یرو  یاهیگ  یهااسانس  اثر  نیانگیم  ۀ سی. مقاداشت

 .P  یباکتر  که   داد  نشان  آگار  در  انتشار  روش  به  یباکتر

atrosepticum  اسانس   تیحساس  نیشتریب به  نسبت    ها را 

  تیحساس P. carotovorum یاکترب  کهی درحال  داشته،

 (.  1)شکل   داشتموردمطالعه  یها اسانس به   نسبت یکمتر

م  2  شکل بالتر  دهدی نشان  بازدارندگ  نی که  در    یاثرات 

د به   توسط   سکیسنجش    ت یفعال  ی دارا  مویلاسانس 

قبول  ییایضدباکتر ناح  یقابل  و    متریسانت  20/2مهار    ه یبا 

ناح  اسانس با  بره  برابر    متریسانت 81/1مهار    هی گوش  در 

 P. atrosepticumو    P. carotovorum  ییایباکتر  یهاهیسو

ترت  مهارکنندگ  نیمشاهده شد. همچن  بیبه  اسانس    یقدرت 

به سا  اه یگ نسبت    ه یعل  یبازدارندگ  زانیم  نی کمتر   نیریمرزه 

 .(2 شکل)  داشت یباکتر  دو هر

 

 

گوش    مو،یلبه   اسانساثر    انس یوار  ه یتجز  –1جدول   ممرزه،  رو  خکیبره،  بر  پونه  باکتر  دو   ی و   مارگریب  یهای گونه 

Pectobacterium carotovorum.   وPectobacterium atrosepticum  
Table 1. Analysis of variance the effect of Lippia citriodora, Origanum vulgare, Phlomis fruticose, Satureja 

spicigera and Syzygium aromaticum Eos on the Pectobacterium carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. 

Mean squares df Source of variation 
1.173** 5 Plant 

2.43** 1 Bacteria 

0.27** 5 Plant× Bacterium 
0.002 24 Error 
0.54%  CV 

 ** Significance level at 1% 
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  مار یدر اثر ت  Pectobacterium atrosepticumو     Pectobacterium carotovorum  یهایترهاله عدم رشد باک   لیتشک  –1شکل   

اسانس گوش  :cاسانس مرزه،   :b  مو،یلاسانس به  :aعنوان شاهد مثبت،  نانوگرم( به   10)  نیسیجنتاما  کیوتیبی آنت  ،یاهیپنج اسانس گ

 . ید منفشاه انعنوبه f: Tween 20اسانس پونه،  :e خک،یاسانس م :dبره، 

Fig. 1. Inhibition zone of Pectobacterium  carotovorum and Pectobacterium atrosepticum under the treatments of 

five Eos. Gentamicin antibiotic as positive control. a: Lippia citriodora Eo, b: Satureja spicigera Eo, c: Phlomis 

fruticose Eo, d: Syzygium aromaticum Eo, e: Origanum vulgare, Eo, f: Tween 80 as negative control. 

 

 

 

 

به    ج ینتا  –2کل  ش دمربوط  غلظت   سکیانتشار  و  آزما  MIC  ریز  یهاآگار  جدا  یشیمواد  برابر   Pectobacterium  ی هاهیدر 

carotovorum.   وPectobacterium atrosepticum  

 داری ندارند. درصد تفاوت معنیطح احتمال پنج ستون دارای حروف مشترک در س 
Fig. 2. Agar disk diffusion results and MIC below concentration of Eos against Pectobacterium carotovorum and 

Pectobacterium atrosepticum. 
Values within a column followed by the same letter do not differ at 5% level. 
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بازدارند غلظت  حداقل   (MIC)  گیحداقل  و 

 ( MBC) یکش یغلظت باکتر

 

  ی هااسانس   یبازدارندگ  غلظت   حداقل  از  حاصل   جینتا

نتاداده نشان  2در جدول    یاهیگ است.  آمده دستبه   جیشده 

داده    اثر   نیشتریب  که  داد  نشان  یهایباکتر  یرو  MIC  هااز 

بود    P. atrosepticum ی  باکتر  ه یعل  هااسانس  ییایباکترضد

ها    MICو   بود،    کومولیپ  15/ 62–5/62  ه در محدوداسانس 

محدود  P. carotovorum  یباکتر  کهیدرحال   ،MIC  ه با 

از    هااسانس  مقابل  در  یشتری ب  مقاومت  کومولیپ  125–31

شا داد.  نشان  گ  است  ذکران یخود  اسانس  مرزه،   یاهیکه 

بازدارندگ  نیکمتر باکتر  یرو  یاثر  موردمطالعه    یهایرشد 

منف  طی مح  نیداشت. همچن صورت  به   یدرون چاهک شاهد 

کاف کدورت  مثبت  شاهد  در چاهک  و  بود  شفاف   یکامالً 

باکتر رشد  از  )جدول    یحاصل  شد  بررسی (.  2مشاهده  در 

باکتر غلظت  غلظتMBC)  یکشیحداقل  کمترین  در   (، 

متعلق به گونه گوش بره به میزان    P. carotovorumباکتری  

 .P  کومول بوده در حالی که این شاخص در باکتریپی  5/62

atrosepticum    میزان به  لیمو  به  گونه  به   25/31متعلق 

 پیکومول است.  

 

 

اکتری  ب ه یعلو پونه  خکیمرزه، گوش بره، م مو،یلبه های  اسانس  ی و حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهارکنندگ –2 جدول

Pectobacterium carotovorum    وPectobacterium atrosepticum. 

Table 2. Minimum inhibitory and bactericidal effects of Lippia citriodora, Origanum vulgare, Phlomis fruticose, 

Satureja spicigera and Syzygium aromaticum Eos against Pectobacterium carotovorum and Pectobacterium 

atrosepticum. 

 

 

 مطالعه مورد  ییدارو اهانیگ FICشاخص  سهی مقا

بر اساس    دهدیم  نشان  بخش  نیا  از  حاصل  جینتا  یطورکلبه 

ترک FIC  شاخص   ها یباکتر  هیعل  گریکدی  با   هااسانس  بی، 

مختلف  یدارا هم   یاثرات  نوع  ب  یشیافزا  ،ییافزااز   اثری و 

)جدول  (  تفاوت ی)ب مقا(3بودند  با    ا ی  FICشاخص    سهی. 

  ی هابیترک   ن یمشخص شد ب   یل غلظت بازدارنده افتراقحداق

گ  ییدوتا سا  مویلبه   اه یگ  ییدارو  اهانیاسانس   ریبا 

عل  ییدارو  اهان یگ  ی هااسانس  .P یباکتر  ه یموردمطالعه 

atrosepticum   ب یترک   ن یهمچن.  داشت  وجود   ییافزااثر هم  

  گوش   با  پونه  یاهیگ  اسانس  بره،  گوش  با  خکیم  اسانس

  با   پونه   ی اهیگ   اسانس  و   پونه   با  خکیم  ی اهیگ  اسانس   بره،

 .Pو  P. atrosepticum  یهایباکتر  هیعل  بره   گوش

carotovorum   هم   اسانس   ی هابیترک   و   داشت  یشیافزااثر 

به با  اثر    P. carotovorum  یباکتر  ه یعل  مویلمرزه  فاقد 

  ی هااسانس  از  باتیترک   ریسا.  بود  یشیافزا  ای  ییافزاهم

دارا افزاث  ی موردمطالعه  باکتر  ه یعل  ایشیرات   .Pیدو 

atrosepticum و P. carotovorum  .بودند 

 

  MIC and MBC (PPM) 

Plants P. carotovorum P. atrosepticum 

 MIC MBC MIC MBC 

L.citriodora 125a 250a 15.62b 31.25b 
S. spicigera 125a 250a 62.5b 125b 
P.fruticose 31.25c 62.5c 31.25d 62.5d 
S. aromaticum 62.5b 125b 31.25b 62.5b 
O.vulgare 62.5b 125b 31.25c 62.5c 
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و پونه    خک یمرزه، گوش بره، م  مو،یلبه   یی دارو  اهان یگ  یهااسانس  (FIC)ی  حداقل غلظت بازدارنده افتراق  شاخص  جینتا  :3  ل جدو

 Pectobacterium carotovorumو  Pectobacterium atrosepticum یدو باکتر هیعل
Table 3. Fractional inhibitory concentration index of Lippia citriodora, Origanum vulgare, Phlomis fruticose, 

Satureja spicigera and Syzygium aromaticum Eos against Pectobacterium atrosepticum and Pectobacterium 

carotovorum. 

The three divisions of interactions of Eos are summarized with the following signs: S: synergistic, I: indifferent, 

A: additive.   

 

. 
باکتری ها  لمیوف ی بر توسعه ب  اسانس هااثرات   

بال  هایاکترب  که  داد  نشان   شیآزما  نیا  جینتا غلظت    ی در 

MIC    ،غلظت  یعنیاسانس   ل یتشک  لمیوفیب  امیپیپ 125  در 

، بیوفیلم  پی پی ام  62/15  مثل  های کمترغلظت   ، اما در ندادند

داد   در   اختالل   باعث   EOs  که  داد  نشان   ج ینتا    .ند تشکیل 

 .  شد  شاهد ماریت با  سهیمقا در ها باکتری لمیوفی ب توسعه

  ی هاه ی سو  در  لمیوفیب  لیتشک  ییتوانا  واقع،در  

Pectobacterium carotovorum  و  Pectobacterium 

atrosepticum    غلظت   زان یم.  شد  مهار  MICبالی  در 

  دو مربوط به    لمیوفیب  لیمهار تشک  شیدر آزما  ینور  یچگال

ب    پنج به    مربوط   MICمقدار    نیو کمتر  MIC  نیشتریغلظت 

 . است شده   داده  نشان 3شکل  در شیاسانس مورد آزما

 

 هاشناسایی ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده اسانس

، %  42/94،  %  81/93در مجموع    یی اسانس هاایمیش  اتبیترک 

به   اسانس  از  %  91/99و    %  7/98،  %  18/95 بره،    مو، یلگوش 

ترت  خکیم  و  مرزه   پونه،   7  و  23،  41،  42،  44شامل    بی به 

د  غالب موجو  ییایمیشدند. مواد ش   ییمختلف شناسا  بیترک 

س  اسانسدر   شامل  بره  )–سی گوش  (،  %47/17توجون 

( اکس%42/15کامفور  س%7/11)  نونیپرتیدپی(،    –سی(، 

اکال%4/9)  نونیپرتیدپیاکس و  بود.    6/7)  پتولی(  به    اسانس%( 

( %3/19(، نرال )%23)  ولی زوژرانیا  یاصل  باتیشامل ترک   مویل

ل  ن%3/10)  مونن یو  پونۀ کوهی  بود. روغن  عناصر    یدارا   زی( 

  تون یپریپ  دی ( و اکس%5/29)   تونیپری پ  دیاکس  –سیس  ییایمیش

(9/21%( کارواکرول  از  سرشار  مرزه  روغن  بود.   )5/88% )

نها در  و  م  تیاست  دارا  خکیروغن    ی اصل  بیترک   یکه 

( دارا%7/98اوژنول  که  بود  ضدباکتر  ی(   یقو  ییایخواص 

گروه  اسانس  ییایمیش  باتیترک   ،یطورکلبه است.   دو  به  ها 

طبق هشوندی م  یبنده مختلف  تقر  ییهادروکربنی.  به    باًیکه 

ترپن از  کامل  )مونوترپن طور  دها  سسکو  هاترپنیها،    ی و 

همچنترپن و  اکس  ی دهایترپنوئ  ن یها(  معمولً   ژن، یبدون 

  ل یتشک  دها یها، استرها و اکسکتون   دها، یها، آلدئها، فنل الکل

  ، نجایا  در (.  Moghaddam & Mehdizadeh, 2017اند )شده 

در هر    یعنوان گروه سازنده اصلبه   دارژن یاکس  یهامونوترپن 

 .  (4شکل و  4)جدول  روغن فرار شناخته شدند  پنج

 

 

 

Eos   Pectobacterium carotovorum Pectobacterium atrosepticum 

 
L.citriod

ora 

S. 

spicigera 

P. 

fruticose 

S.arom

aticum 

O. 

vulgare 
L.citriodora 

S. 

spicigera 

P. 

fruticose 

S. 

aromaticum 

O. 

vulgare 

L.citriodora –     –     

S. spicigera I –    S –    

P. fruticose A A –   S A –   

S.aromaticum A A S –  S A S –  

O. vulgare A A S S – S A S S – 
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م  مو،یلبه   های اسانس  توسط    لم یوفیب  لیتشک  مهار  شیآزما  در  ی نور  ی چگال  زانیم  -3  شکل بره،  گوش  در    خکیمرزه،  پونه  و 

 MIC. نیترکم و  نیشتریب  یهاغلظت

Fig. 3. Optical density in biofilm inhibition test in relation to five plant species Eos in the highest and 

lowest MIC concentrations.  

PCC: Pectobacterium carotovorum, BPPC: Lippia citriodora and Pectobacterium carotovorum, 

GPPC: Pectobacterium carotovorum and Phlomis fruticose, PPPC: Origanum vulgare and 

Pectobacterium carotovorum, MPPC: Pectobacterium carotovorum and Satureja spicigera, MIPPC: 

Pectobacterium carotovorum and Syzygium aromaticum, Pa: Pectobacterium atrosepticum, BPa:  P 

atrosepticum and Lippia citriodora, GPa: Pectobacterium atrosepticum and Phlomis fruticose, PPa: 

Pectobacterium atrosepticum and Origanum vulgare, MPa: P, atrosepticum and Satureja spicigera, 

MIPa: Pectobacterium atrosepticum and Syzygium aromaticum. Positive control: bacteria culture 

without Eos, and negative control: sterile water.  
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کوهی (،  Lippia citriodora)  مویلبه   اسانس  یبرا  GC–MS  ج ینتا  –4  جدول  .P)  بره   گوش(،  Origanum vulgare)  پونۀ 

fruticosa  ،) مرزه  (Satureja spicigera   ،)خکیم   (Syzygium aromaticumاجزا در    یاصل  ی(  پررنگ   هاEOموجود  فونت  با 

 .  شوندی نشان داده م
Table 4. GC–MS analysis for Eos of Lippia citriodora, Origanum vulgare, P. fruticosa, Satureja spicigera and 

Syzygium aromaticum. Their Eos major constituents are bolded.    

Lippia citriodora Phlomis fruticose 

Amount (%) RI Compound Amount (%) RI Compound  

0.5 939 ALPHA.–PINENE 0.05 852 cis–Salvene 

1.3 976 Sabinene 0.1 854 (E)–2–Hexenal 

0.5 978 1 OCTEN 3 OL 0.1 931 alpha.–Thujene 

3 985 5–Hepten–2–one 0.7 939 ALPHA.–PINENE 

0.1 993 3–Octanol 1.9 953 Camphene 

10.3 1031 Limonene 0.1 976 Sabinene 

5.4 1033 Eucalyptol 0.9 980 beta.–pinene 

0.7 1050 trans–.beta.–Ocimene 0.6 991 Myrcene 

0.05 1062 gamma.–Terpinen 0.07 993 3–Octanol 

0.1 1068 cis–Sabinenehydrate 0.06 1018 ALPHA. TERPINENE 

0.08 1100 Perillen 0.1 1026 p–Cymene 

0.4 1098 Linalool 1.2 1031 Limonene 

0.2 1125 CYCLOCITRAL 7.6 1033 Eucalyptol 

0.1 1134 CIS–LIMONENE OXIDE 0.1 1026 gamma.–Terpinen 

0.2 1153 Citronellal 0.04 1074 Linalool oxide 

0.4 1179 Carane, 4,5–epoxy–, 

trans 

0.2 1068 cis–Sabinenehydrate 

0.1 1190 ALPHA.–ERPINEOL 0.1 1088 ALPHA.–TERPINOLENE 

1.5 1228 NEROL 17.47 1102 cis–Thujone 
19.3 1240 Neral 2.6 1114 trans–Thujone 
0.2 152 Piperitone 15.42 1159 Camphor 
23 1273 Isogeraniol 0.1 1164 Isomenthone 
0.5 1306 Thymol 0.8 1190 ALPHA.–TERPINEOL 
0.4 1342 4–Isopropenyl–1–

methyl– 1,2–

cyclohexanediol 

2.9 1217 Bornyl formate 

2.4 1386 Geranyl acetate 0.04 1252 Carvenone 
0.5 1385 BOURBONENE 0.06 1255 Geranial 
2.5 1404 Caryophyllene 2.4 1257 Pulegone 
0.1 1432 BETA.–GURJUNENE 9.4 1263 CIS PIPERITONE OXIDE 
0.2 1460 Humulene 0.2 1272 Isopiperitenone 
0.7 1458 trans–.beta.–Farnesene 1.4 1285 Bornyl acetate 
3.7 1479 Ar–Curcumene 0.2 1306 Thymol 
0.5 1480 GERMACRENE–D 0.1 1322 Carvacrol 
0.7 1494 bicyclogermacrene 0.05 1344 exo–2–Hydroxycineole acetate 
0.3 1500 Himachalene 0.4 1374 ALPHA.–TERPINENYL 

ACETATE 
0.2 1513 gamma.–Cadinene 5.4 1347 Piperitenone 
0.09 1562 Geraniol butyrate 11.7 1363 PIPERITENONE OXIDE 
1.6 1564 Nerolidol 1.1 1404 Caryophyllene 
0.3 1580 Germacrene 2.9 1460 Humulene 
4.5 1576 Spathulenol 0.05 1474 Valencene 
5.2 1594 Caryophyllene oxide 0.1 1480 GERMACRENE–D 
0.1 1615 Cedrenol 0.1 1493 LEDEN 
0.4 1615 Carotol 0.04 1500 Chamigrene 

0.9 1653 alpha.–Cadinol 0.06 1576 Spathulenol 

   0.2 1594 Caryophyllene oxide 

   7.4 1590 Veridiflorol 

 

Satureja spicigera Origanum vulgare 

Amount 

(%) 

RI Compound Amount 

(%) 

RI Compound 

0.3 939 alpha.–Pinene 0.06 854 (E)–2–Hexenal 

0.06 953 Camphene 0.7 939 ALPHA.–PINENE 

0.4 991 beta.–Myrcene 0.1 953 Camphene 



 145 1400 سال ،دو هشمار ،م نه  جلد  ،پزشكيگياه در  زيستي مهار

0.1 1018 alpha.–Terpinene 1.2 976 Sabinene 

4.5 1026 para – cymene 1.3 980 beta.–pinene 

0.1 1031 D–Limonene 0.9 991 Myrcene 

0.04 1031 beta.–Phellandrene 0.3 993 3–Octanol 

0.09 1062 gamma.–Terpinen 1.2 1031 Limonene 

0.1 1103 p–Isopropenyltoluene 0.1 1031 beta.–Phellandrene 

0.6 1098 Linolool 7.8 1033 Eucalyptol 

0.1 1171 Borneol 0.1 1068 cis–Sabinenehydrate 

0.9 1177 Terpinen–4–ol 0.08 1098 Linalool 

0.3 1189 alpha.–Terpineol 0.05 1110 1 OCTEN 3 YL ACETATE 

0.1 1244 Benzene, 1–methoxy–4–

methyl–2–(1–

methylethyl)– 

0.08 1102 Nonanal 

0.4 1290 Thymol 0.1 1124 3–OCTANYL ACETATE 

88.5 1317 Carvacrol 0.05 1140 Sabinol 

0.1 1373 Eugenol 5.3 1154 Menthone 

0.07 1366 Thymyl acetate 0.6 1164 Isomenthone 

0.1 1427 Caryophyllene 0.3 1190 ALPHA.– TERPINEOL 

0.1 1457 Geranyl acetone 0.5 1217 Bornyl formate 

0.04 1483 Ar–Curcumene 0.4 1239 Cuminic aldehyde 

1.5 1509 beta.–Bisabolene 0.08 1252 Carvenone 

0.2 1581 Caryophyllene oxide 8.9 1257 Pulegone 

   29.5 1263 CIS PIPERITONE OXIDE 

   0.4 1272 Isopiperitenone 

   0.4 1285 Bornyl acetate 

   0.1 1300 Geraniol formate 

   0.1 1312 Nonanol acetate 

   0.07 1304 Barosma camphor 

   0.2 1306 Thymol 

   0.06 1337 Carvyl acetate 

   0.05 1344 exo–2–Hydroxycineole 

acetate 

   1.3 1345 ALPHA.– TERPINENYL 

ACETATE 

   9.3 1347 Piperitenone 

   0.1 1362 5–Allyl–2– methoxyphenol 

   21.9 1363 PIPERITENONE OXIDE 

   0.8 1404 Caryophyllene 

   0.1 1456 Dihydropseudoionone 

   0.2 1460 Humulene 

   0.2 1480 GERMACRENE–D 

   0.2 1594 Caryophyllene oxide 

 

 

Syzygium aromaticum 

Amount (%) RI Compound 

0.03 939 alpha.–Pinene 

0.05 988 5–Hepten–2–one, 6–methyl– 

0.07 1101 Phenol, 2–methoxy 

0.17 1254 4–(2–Propenyl)phenol 

0.69 1317 Carvacrol 

98.7 1380 Eugenol 

0.2 1427 Caryophyllene 
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 خک یم:F ،مرزه : D ،گوش بره : C: پونه، B، مویبه ل: Aهای:  گونههای استخراج شده مرتبط به کروماتوگرام اسانس –4شکل  

Fig. 4. Chromatogram of Eos related to: A: Lippia citriodora, B: Origanum vulgare, C: Phlomis fruticose, D : 

Satureja spicigera, F: Syzygium aromaticum 

 

 بحث  
ا  یاهیگ  یهااسانس در  گمطا  نیمورداستفاده    اهان یلعه، 

ساختارها  رانیا  ی بوم  ییدارو و    ییایمیش  یبا  هستند  متنوع 

در   یکشیباکتر ت یفعال  یکه دارا   دهد یما نشان م  ه یاول  جینتا

در    P. atrosepticumو     P. carotovorumیهایبرابر باکتر

اسانس   ن ییپا  یهاغلظت طرهستند.  از  غشا،   فروپاشی  قیها 

(.  Hyldgaard et al., 2012) کنندیم  د یرا تهد  ی سلول  اتیح

چن  یبرا مقادروغن   ،یاثرات  نیحذف  در  کشنده   ریها  کمتر 

باکتر  بردنن یازب  یبرا کش یباکتر  ای  کیواستاتیاثرات 

بشوندمیاستفاده   در    یباکتر  ییتوانا  هالمیوفی .    آلودگی را 

م مح  ،ریتکث  زبان،یبافت  و  مزرعه  در    را  مختلف  یهاط یبقا 

همچن داده   شیافزا برابه   ن یو  نفوذ  مانع    عوامل   ی عنوان 

.  (Hall–Stoodley et al., 2004) کنندیم عمل یکروبیضدم

و    ی هاتیفعال رشد  در    ن یچند  لم یوفیب  تشکیل  ضداختالل 

مختلف گیاهان  از  در    زایماریب   یهایباکتر  ی رو  انسانس 

پزشک  های پژوهش غذا  یمختلف  علوم   یپزشکاه یگ  و  ییو 

است گزارش    Gursoy et al., 2009; Kerekes et)  شده 

al., 2013; Packiavathy et al., 2014; Szczepanski & 

–Mirzaei2016,  .,et aliLipski, 2014; Kim 

A B 

C 

F 

D 
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)Najafgholi, 2021.  که در آن  تحقیقی  با    نیما همچن  جینتا

چسبندگ تیمار  یباکتر  یکاهش  غلظت   تحت    ر یز  یهابا 

در   کارواکرول   Pectobacterium carotovorum کشنده 

subsp. carotovorumدر سیستم حد نصاب  اختالل    قیاز طر

(quorum sensing )   ،بود دارد  شده  –Gutierrez)مطابقت 

Pacheco et al., 2018).  نکته را    ن یما ا  ج ینتا  ن، یعالوه بر ا

دارا  شیآزما هایاسانس که    کندیم  ت یتقو   ت یفعال  ی شده 

ب باکتر MIC ریز  تیجمع  یبر رو  لمیوفی ضد  هستند.    اهیاز 

قبل  هاافته ی  نیا گزارش     Ribbeckو    Kavanaugh  یبا 

روغن    (2012) آن  در  که  دارد   Thymus  یهامطابقت 

vulgaris  ،Myroxylon balsamum    وCinnamomum 

aromaticum  آنت به  کول  یهاکی وتیبی نسبت  و    ن یسیمهم 

بیشتری  نیسیجنتاما بردندر    اثر  بین    ی هالمیوفی ب  از 

Pseudomonas spp  وStaphylococcus   .نظر    داشتند به 

کاربرد    رسدیم افزا  ها اسانسکه  به  در    شیمنجر  تحرک 

به فرار از اثرات سم  شودیشده م  ماریت  یهاسلول   نیا  یکه 

با    نی. اکندیمواد کمک م   یسطح  یچسبندگکاهش  رفتار 

ب سبب   رشد  به شودیم  یباکتر   لمیوفیکاهش   ، یطورکل. 

تشک ازد   لم یوفیب  لیکاهش  ترشح    قابلیت  دادنستو 

که  (،  Pehگالکتروناز )  یپل به ویژه      کیتی درولی ه  یهامیآنز

  ن یپکت  ب یاست و در تخر  یضرور  آلودگی  ه یدر مراحل اول 

کاهش   باعث  است  ممکن  دارد،    زایی بیماری  شدت نقش 

  به   متعلق  معطر  اهانیگ  که  است  داده   نشان  قاتیتحقشود.  

  ی کروبیضدم  باتیترک   ز ا  انیچتر  و   یکاسن  ان، ینعناع  یهاره یت

 ;Carson et al., 2006)  هستند   برخوردار   یدانیاکسی آنت  و

Zivanovic et al., 2006; Emiroglu et al., 2010)  .

 مفهوم با یعیطب یکروبیضدم  باتیترک  گروه  نیا از استفاده 

 یط در ها آن شتر یب رایز  دارد، مطابقت  دار یپا  یکشاورز

و  ی  عیطب یهاچرخه از هیتجز ندیفرا رفته  بین  سبب   از 

 یپژوهش  درشوند.  می یط یمحستیز مخرب اثرات کاهش

گ  ریتأث اسانس   (Xcc)گر  ماریب  ه یعل   ی اهیچند 

Xanthomonas citri subsp. Citri  تنوع    و  گرفت  صورت

ضدباکتر  یاگسترده  خواص  و    یاهیگ  یهااسانس  ییایدر 

مشاهده شد.    Xcc–KVXCC1سویه  ها در برابر  آن   باتیترک 

نارنج ، لیموترش    هایانسانس   نشان داد که  این تحقیق  جینتا

شامل آن  یاصل  باتیترک و    Fortunella sp شیرازی،   ها 

  ل ینالی و ل  نئول یترپ  –آلفا   ول،یژران  ترونالل،یس  نالول، یل  ترال،یس

دارا باکتر  یاستات  ضد  بیماریزای  هیعل  ییایاثرات    جدایه 

Xcc–KVXCC1  ل ترایس  ترکیب  و   . لیموترش شیرازىبودند  

ترت داشتند  نیشتریب   ب یبه  را  –Mirzaei)  بازدارندگی 

Najafgholi et al., 2017)  .پژوهش   ت یفعال  ی در 

سبز،   ره یز  ره،یز  اه یچهار گ  ی اهیگ  ی هااسانس   یکروبیضدم

نشان داد که تمام    ج یشد و نتا  ی ابیزرد و نعناع ارز  مویمرزه، ل

اما  هستن  ییایو ضدباکتر  ی اثر مهارکنندگ  ی ها دارااسانس د؛ 

اثر بهتر نعناع  ها نشان  اسانس   گریبا د  سهیرا در مقا  یاسانس 

بنابرا گونه   نیداد؛  مطالعهاه یگ  یهاتمام  مورد  خواص    ی 

باکتر  ییایضدباکتر رشد  مهار  سطح  اما    از   یناش  یدارند؛ 

گ گ  یاهیمواد  منبع  دارد    یبستگ  یباکتر  جدایهو    یاهیبه 

(Zaker et al., 2014 در پژوهش .)ی رو  خکینس ماثر اسا  ی  

 ,Agrobacterium tumefaciens  یاییباکترهای  گونه 

Pseudomonas syringae pv. syringae, Erwinia 

carotovora pv. carotovora, Xanthomonas 

campestris pv. p elargonii, Ralstonia solanacearum  
  Rhodococcus fasciansگرم مثبت    یهایباکتر  نیو همچن

شد   .Streptomyces spp  و مشخص  و  شد   .Rکه  بررسی 

solanacearum دارد   خکیم اسانس به را ت یحساس نیشتری ب

(Huang & Lakshman, 2010  .)شده  انجام یبررس در 

 مطالعه به 1401 سال در همکاران   و   ینجفقل  ییرزایم توسط

پروتئ  پونه  اسانس  ییایضدباکتر اثر   ب ینوترک   یهان یو 

 یباکتر پنج  برابر رد یشگاهیآزما  طیشرا  B1  نیدرماسپت

که   .شد پرداخته  یاهیگ  مارگریب عامل داد  نشان    نتایج 

نوترکیب درماسپتینپپتید  یا در  می  B1های  تنهایی  به  توانند 

بیماری  کنترل  برای  پونه  اسانس  با  باکتریایی ترکیب  های 

باشد   همکاران  و  ژئونگ(.   2022et alMirzaei ,.) موثر 

(Jeong et al., 2009 ،) چند  ا تاثیر روی  را  لیمو  به  سانس 

کرده و نتایج نشان   میکروارگانیسم بیمارگر باکتریایی مطالعه

 یالگو کی در یباکتر رشد مهار به قادر اسانس داد که این

عنوان  به   یاهیاستفاده از محصولت گ  .است غلظت به وابسته

ز  ی شنهادیپ  روش است؛  در    باتیترک   نی ا  رایسودمند 

بود  ن ییپا  یهاغلظت همچنمؤثر  و    ی هاب یآس  توانند یم  نیه 

ب  یناش گیاهییماریاز  ترک   های  دهند.  کاهش    بات یرا 
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ها به  آن  ییایضدباکتر  تی متنوع هستند و فعال  اریبس  هااسانس

نم  یخاص  سمیمکان ا  شودی محدود  از  استفاده  مواد    نیو 

به  یبرا  یمناسب   یدای کاند  تواندیم  یاهیگ عنوان  استفاده 

  ی شتری، مطالعات بوجودنی باشد. باا  یعیطب یعوامل ضدباکتر

ا مکان  دی با  نهیزم  نیدر  تا  شود    ی احتمال  یهاسمیانجام 

گیاهیانسانس  پا  مارگرهایب  یرو  های  در  آن   یداری و  ها 

ا  طبیعت داده شد  قی تحق  ن یمشخص شود. در    پنج که    نشان 

  ی دارا، پونۀ کوهی، گوش بره، مرزه، میخک  مویل  بهاسانس  

  مورد   مارگریامل بوبر رشد ع  ی اقوه بال  ییایخواص ضدباکتر

بنابرا  شیآزما به اسانس   نی ا  ن، یهستند.  عنوان  ها 

در نظر    یمصنوع  یهاکشی باکتر  ی بالقوه برا  یهانیگزیجا

م ا  شوند یگرفته  از  ا  نی و  شاهد    دیام   ن یرو  که  دارد  وجود 

ترک  طب  ییایضدباکتر  باتیظهور  منابع  زم  یعیاز    نه یدر 

 .میباش نده یآ در یاه یگ یاهی ماریب کپارچهی تیریمد
 

 ی گزار سپاس

حما  لهیوس  نیبد معاونت    یمال  یها  تیاز  امکانات  و 

شه  یپژوهش شماره   د یدانشگاه  )گرنت  اهواز  چمران 

SCU.AP1400.33951 )گرددیم یدانقدر و  تشکر. 
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Abstract  

Plant–derived essential oils (EOs) are a major group of environments–friendly compounds with antibacterial 

properties that have been used during the last decade. This study aimed to identify the chemical composition and 

evaluate the antimicrobial activity of EOs from Lippia citriodora, Origanum vulgare, Phlomis fruticose, 

Satureja spicigera, and Syzygium aromaticum against two soft rot– including bacteria, Pectobacterium 

carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. Plants were collected from Khuzestan province, and their 

essential oil composition was determined from gas–chromatography–mass spectrometry (GC–MS) analysis. The 

antibacterial effect of Eos was measured by the disk diffusion method. The effect of EOs on biofilm formation 

was also assayed. In addition, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 

(MBC) were calculated accordingly. The interaction among the EOs was calculated according to the fractional 

inhibitory concentration (FIC) index using the Modified Dilution Checkboard method. The result showed that all 

Eos inhibited bacterial growth. The highest MIC (31/25) was attributed to P. fruticosa against P. carotovorum 

while the lowest MIC (125) belongs to L. citriodora and S. spicigera against P. carotovorum. FIC index showed 

that L. citriodora and S. spicigera are neutral to P. carotovorum. Analysis of GC–MS chromatogram indicated 

that the major constituents of P. fruticosa, L. citriodora, O. vulgare, S. spicigera, and S. aromaticum were cis–

Thujone (17.47%), Isogeraniol (23%), cis Piperitone oxide (29.5%), Carvacrol (88.5%), Eugenol (98.7%), 

respectively. According to the results, in high MIC of Eos (125 ppm), bacteria were not able to form biofilm.  

Our results indicate that these five plant species have antimicrobial activity against Pectinbacterium species. 

Among all Eos used, L. citriodora and P. fruticose showed the highest activity which, therefore, can be 

recommended for further applications.  

Keywords: Disk diffusion, medicinal plant, inhibition, pathogenesis. 


