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Abstract 

Introduction: Citrus bacterial canker caused by Xanthomonas citri subsp. citri is an 

economically important disease in many tropical and subtropical countries. Several 

pathotypes of this pathogen have been described which, in addition to certain genotypic 

features, are distinguished above all by their geographical origin and their host range. 

Citrus bacterial canker disease is wide spread in Iran and a major threat to the 

production of Mexican lime (Citrus aurantifolia). Therefore, management of citrus 

canker is inevitable in citrus growing areas where citrus canker has been established. 

Application of copper-based bactericides is a standard control measure for management 

of citrus canker worldwide. Therefore, their long-term use leads to the development of 

resistant isolates. Plant extracts and essential oils with an antimicrobial effect have 

become particularly important as an environmentally friendly method for the treatment 

of plant diseases. Many researchers have recently focused on studying plant extracts and 

essential oils that contain antimicrobial compounds. Material and Methods: The 

present study was carried out on the antibacterial effect of  Common yarrow (Achillea 

millefolium), Ginger (Zingiber offcinale), Golden marguerite (Anthemis tinctoria), 

Fennel (Foeniculum vulgare), Common sage (Salvia officinalis), Gum tragacanth 

(Astaragalus gossypinus), Summer savory (Satureja hortensis) and True cardamom 

(Elettaria cardamomum) against two pathotype of Xanthomonas citri subsp. citri under 

laboratory and greenhouse conditions. Results: All essential oils have an inhibitory 

effect on multiplication of Xanthomonas citri subsp. citri. The antibacterial test results 

showed that the essential oils of Ginger and True cardamom strongly inhibited the 

growth of Xanthomonas citri subsp. citri pathotype, especially the pathotype A*, 

whereas other essential oils showed moderate to weak activities. Conclusion: The 

essential oils of these eight plants, especially ginger and cardamom, have good potential 

for the management of citrus bacterial canker. 
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 مقالٍ پصيَطی

 مرکبات باکتریایی اساوس گیاَی بر بیماری ضاوکر  َطتاثر 

 سًل رضائیر

 خشؽکی، داًؾگاُ یاعَظگزٍُ گیاُ

 19/12/1398: خذیزػ    15/11/1398: دریافر

 گیاّی ؽٌاعی تیواری . داًؼهزکثاذ تاکسزیایی ؽاًکز تیواری تز گیاّی اعاًظ ّؾر اضز( 1398رضائی ر )

9(1:) 39-30.  DOI: 10.2982/PPS.9.1.30. 

 چکیذٌ

یک تیواری هْن  Xanthomonas citri subsp. citriؽاًکز تاکسزیایی هزکثاذ، ًاؽی اس تاکسزی  مقذمٍ:

آیذ. چٌذیي خازَزیح اس  گزهغیزی تِ ؽوار هی اقسقادی در تغیاری اس کؾَرّای ًَاحی گزهغیزی ٍ ًیوِ

ّای صًَزیدی  تیوارگز زَفیف ؽذُ اعر کِ تز اعاط هٌؾاء غغزفیایی، داهٌِ هیشتاًی ٍ ّوچٌیي تزخی ٍیضگی

 درخساى لیوَززػ تزای زْذیذ غذی ٍ اعر ؽایغ تغیار ایزاى در تیواری اًذ. ایي هسوایش ؽذُ

(Citrus aurantifolia) کِ تیواری  هزکثاذکؾر  در هٌاطق تیواری هذیزیر تٌاتزایي ،آیذ تِ ؽوار هی ،

 اعسفادُ ٍلی اعر، هغی یّاعن اس اعسفادُ تیواری هذیزیسی یّااقذام اس یکی .اعر ضزٍری هغسقز ؽذُ،

 ّای ّا ٍ ػقارُ اعاًظ اس اعسفادُ اهزٍسُ گزدد. هی هقاٍم ّای عَیِ ظَْر تِ هٌػز عوْا ایي اس هذذ طَالًی

 گیاّی ّایتیواری هذیزیر تزای سیغرهحیط تا عاسگار رٍػ یک ػٌَاى تِ ضذهیکزٍتی فؼالیر گیاّی تا

 ززکیثاذ یحاٍ گیاّی ّای اعاًظ سهیٌِ در تغیاری یخضٍّؾْا اخیزا اعر. خیذا کزدُ ای ٍیضُ اّویر

ّای گیاّاى  اضز ضذتاکسزیایی اعاًظ خضٍّؼدر ایي َا:  مًاد ي ريش .اعر ؽذُ هسوزکش ضذهیکزٍتی

  (،Anthemis tinctoria) تاتًَِ(، Zingiber offcinale(، سًػثیل )Achillea millefolium )  تَهادراى

هزسُ   ،(Astaraglus gossypinus)گَى   ،(Salvia officinalis)گلی (، هزینFoeniculum vulgare) راسیاًِ

(Satureja hortensis) ٍ  ّل(Elettaria cardamomum)  در  تیواریػلیِ دٍ خازَزیح تاکسزی ػاهل

ّای هَرد اعسفادُ زأضیز  اعاًظ ّوَِا:  یافتٍؽزایط آسهایؾگاُ ٍ گلخاًِ هَرد ارسیاتی قزار گزفر. 

اعاًظ گیاّاى سًػثیل ٍ ّل تِ خَتی اس رؽذ دٍ ٌذ. ّوچٌیي ؽسکٌٌذگی اس رؽذ تاکسزی را دا هواًؼر

ّا زأضیز هسَعط زا ضؼیف داؽسٌذ.  غلَگیزی کزدًذ ٍ عایز اعاًظ *Aخازَزیح تاکسزی تِ ٍیضُ خازَزیح 

 تیواری هذیزیر تزای خَتی خساًغیلایي ّؾر گیاُ، هخقَفا سًػثیل ٍ ّل ، ّای  اعاًظ گیری: وتیجٍ

 اؽٌذ.ت هزکثاذ دارا هی ؽاًکز تاکسزیایی

 سًػثیل،  Xanthomonas، هزکثاذ، ؽاًکزکلیذی:  گان ياش

      Introduction                                                                                                                     مقذمٍ

زػاری در دًیا ٍ ایزاى دارای اّویر سیادی هزکثاذ اس هحقَالذ هْن تاغی تَدُ ٍ اس ًظز اقسقادی ٍ هثادالذ 

. تا زَغِ تِ اّویر اقسقادی ٍ زٌَع اقلیوی هٌاطق گًَاگَى کؾر هزکثاذ در ایزاى، زَغِ تِ هغائل ذٌتاؽ یه

ٍ آفاذ ایي هحقَل هسٌاعة تا اقلین ّز اعساى، در کیفیر هذیزیر هٌاتغ ٍ  ّا یواریتٍ هؾکالذ هزتَط تِ 
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َاّذ تَد. هزکثاذ ًیش هاًٌذ تغیاری اس هحقَالذ دیگز دارای چٌذیي تیواری هخزب هیشاى زَلیذ زأضیزگذار خ

در کٌسزل ٍ هذیزیر آًْا  ّا یواریتایي  ًؾاًِکِ ؽٌاعایی عزیغ ٍ دقیق  تاؽٌذ یههاًٌذ ؽاًکز تاکسزیایی 

 تاکسزی کِ زَعطهزکثاذ  زیاییتاکس تیواری ؽاًکز. Graham et al. 2004) ) تغیار حائش اّویر اعر

Hasse 1915  Xanthomonas citri subsp. citri   درخساى  ّای یواریت یيزز هْناس ؽَد،  یهایػاد

تاکسزی  (.Khodakaramian et al. 2000 ) تاؽذ یه لیوَززػ در هٌاطق غٌَتی کؾَر هزکثاذ، خقَفاً

 یّا لکٍِ  دّذ یهرا هَرد حولِ قزار  ّا یَُهًزم ٍ  یّا ؽاخِغَاى اػن اس تزگ،  یّا ماًذاػاهل تیواری زوام 

تزغغسِ ٍ غَػ هاًٌذ  یّا سخنتِ فَرذ  ئیاتسذا ّایًؾاًِ. آٍرد یهٍغَد ِ رٍی آى ت یا تزغغسِسخن هاًٌذ 

. چٌاًچِ ؽزایط ذؽًَ یه یا خٌثِ چَبٍ تِ زذریع تشرگ ؽذُ ٍ تا گذؽر سهاى  ؽًَذ یهدر عطح تافر ظاّز 

آلَدُ ریشػ کزدُ ٍ  ّای یَُهٍ  ّا تزگهحیط اس ًظز دها ٍ رطَتر تزای رؽذ ػاهل تیواری هٌاعة تاؽذ، 

درخر، کاّؼ کویر ٍ کیفیر  یشیر تزگ. آلَدگی ؽذیذ تِ ایي تیواری عثة ؽًَذ یهخؾک  ّا عزؽاخِ

 Deng ) ؽَد یهغٌذی هحقَل هحقَل، ریشػ سٍدٌّگام هیَُ، خؾک ؽذى ًاگْاًی درخر ٍ کاّؼ تاسارخ

et al. 2010). ُهاًٌذ سیادی هؾکالذ تزٍس هَغة کؾاٍرسی در ؽیویایی عوْا اس رٍیِ تی ٍ ؽذیذ اعسفاد 

 ٍ اًسخاب ّذفغیز  ّای ارگاًیغن حذف کؾاٍرساى، یرغوْاه غذایی، هَاد حیَاًاذ، خاک، آب، آلَدگی

 ایي تزاتز در هقاٍهر تزٍس هَارد اس ای خارُ در ایي تز ػالٍُ .اعر ؽذُ ّزس ایّ ػلف ٍ آفاذ گیاّی، تیوارگز

 تِ هٌظَر تِ .(Chudasama et al. 2012) تذٌّذ  دعر اس را خَد کارایی اعاعاً کِ ؽَد هی عثة ززکیثاذ،

 ٍ هثارسُ سیغسی ؽاهل غایگشیي سیهذیزیّای  رٍػ اس اعسفادُ ،ّا عن ایي هٌفی زّایاض رعاًذى حذاقل

 زَعؼِ حال در ،یکزٍتیضذه هغسقین ّای فؼالیر تا ٍ یا القای هقاٍهر تزای طثیؼی هحقَالذ اس اعسفادُ

 گیاّاى رؽذ سهیٌِ ٍ غغزافیایی هَقؼیر َّا، ٍ آب لحاظ اس ایزاى .(Frassinetti et al. 2011 ) تاؽٌذ هی

 دارٍیی گیاّاى هقزف ٍ زَلیذ هٌثغ ّن گذؽسِ در ٍ گزدد هی غْاى هحغَب هٌاطق تْسزیي اس یکی دارٍیی

 زَغِ هَرد گیاّی، ّای تیواری کٌسزل غْر گیاّاى طثیؼی ززکیثاذ اس اعسفادُ راعسا ایي در .اعر تَدُ

 تز ػالٍُ دارٍیی گیاّاى ّای اعاًظ کارتزد .(Omidbeygi et al. 2007)اعر گزفسِ قزار خضٍّؾگزاى سیادی

 ایي اس .کٌذ هی هواًؼر سیغر هحیط زخزیة اس ٍ ؽذُ ّا ّشیٌِ کاّؼ گیاّی، تاػص ّای تیواری هْار زَاًایی

تیواری  هذیزیردر  ّا آى کارایی هیشاى زؼییي دارٍیی، غْر ُگیا ّؾر یاییضذتاکسز اضز خضٍّؼ ایي در رٍ

 ؽیویاییّای  عن تزای هٌاعثی غایگشیي اهکاى فَرذ در تسَاى زا گیزد قزار زرعیت هَرد ؽاًکز هزکثاذ

 .ًوَد هؼزفی

        Materials and Methods                                                                                      َا مًاد ي ريش

 َای گیاَی اساوس

(،  RoscoeZingiber offcinale(، سًػثیل )L. Achillea millefolium )  تَهادراى گیاّاى ّای اعاًظ

)Salvia officinalis گلی (، هزینMill. Foeniculum vulgare) راسیاًِ  (،L. Anthemis tinctoria) تاتًَِ

L. )،  گَى (Astaraglus gossypinus Fisch.)،   ُهزس(Satureja hortensis L.) ٍ ّل 

 (Elettaria cardamomum (L.) Maton) زْیِ ؽذ. اس ؽزکر تاریع اعاًظ 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Roscoe
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
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 بیمارگر

 ػاهل ؽاًکز هزکثاذ کِ قثالً اس لیوَززػ آلَدُ در (Aزَزیح )خا X. citri subsp. citriتاکسزی   M15 عَیِ

 ّای تیَؽیویایی ٍ زؾخیـ هلکَلی تز اعاط آسهَىاعساى کْکیلَیِ ٍ تَیز احوذ غذاعاسی ٍ  هٌطقِ تاؽر

 خازَزیح ًوایٌذُ ػٌَاى تِ LMG9322 اعساًذارد عَیِ ٍ (Heydarpanah et al. 2020) ؽٌاعایی ؽذُ تَد

A ًُذگزدیذ اعسفاد. 

 در ضرایط آزمایطگاٌ گیاَانَای  اثر ضذ باکتریایی اساوس آزمایص

ًیاس ( تِ هقذار هَرد NAّای خالـ ؽذُ رٍی هحیط آگار هغذی ) تزای زْیِ عَعداًغیَى تاکسزی، اس تاکسزی

لیسز عزم فیشیَلَصی عسزٍى حل ٍ عَعداًغیَى هیلی 30حاٍی  ىتزداؽسِ ؽذ ٍ در لَلِ فالکَ عسزٍىتا لَج 

تا دعسگاُ  یتاکسزّای هَرد آسهایؼ تِ دعر آهذ. عدظ غلظر عَعداًغیَى  ٌَاخسی اس تاکسزییک

َى یاس عَعداًغ یکزٍلیسزه 200زؼییي گزدیذ. هقذار  5/0ًاًَهسز تا غذب  600 در طَل هَظ اعدکسزٍفسَهسز

 Lِ لَلِ ٍعیل ریخسِ ٍ تِ Nutrient Brothعلَل تاکسزی، رٍی هحیط کؾر  cfu/ml 106 یحاٍ یسزکتا

عسزٍى تِ قطز  یاغذک یّا کغید یتؼذ اس خؾک ؽذى عطح هحیط رٍ .ؽکل تِ طَر کاهل خخؼ گزدیذ

ّای کاغذی تا  طَری کِ عطح دیغک تِ ،ّای گیاّاى ریخسِ ؽذ ّای هٌاعة اس اعاًظ هسز غلظر یلیه ؽؼ

ٌسزل هطثر ٍ ک ٌَاىػزٍگزم( تِ یکه 10ي )یغیغٌساها تیَزیک یآًس کغیاعاًظ کاهال آغؾسِ گزدیذ. اس د

اعاًظ،  یحاٍ ّای یغکد. ؽذاعسفادُ  یهٌف کٌسزل ػٌَاىسز آب هقطز عسزٍى تِ یزٍلیکه 15 یحاٍ کغید

. تزای غلَگیزی اس زثخیز ززکیثاذ فزار، ؽذًذؾر قزار دادُ کط یهح یزار رٍکدر عِ ز یهطثر ٍ هٌف کٌسزل

درغِ علغیَط درٍى  27در دهای خسزی  یّا زؾسکعدظ  ٍ خَؽاًذٍُعیلِ خارافیلن  ّا تِ دیؼ خسزی

کِ ّای کاغذی هؾاّذُ گزدیذ  عاػر ّالِ تاسدارًذُ اطزاف دیغک 72زا  48اًکَرتازَر قزار دادُ ؽذ. تؼذ اس 

 (.Cowan 1999 ) ؽذگیزی اًػام  هسز اًذاسُ تزحغة هیلی

 (MBC) یگطىذک( ي حذاقل غلظت MIC) یمُارکىىذگه حذاقل غلظت ییتع

 یهغذ ؾرک طیهح در یا لَلِ رقر تزاتز دٍ یعز رٍػ اس ّا اعاًظ یٌٌذگکهْار غلظر حذاقل يییزؼ یتزا

 غلظر اس ّا لَلِ ّوِ در. ؽذ گزفسِ درًظز ؼیآسها لَلِ یػذد 11 یعز یک هٌظَر يیا یتزا. ؽذ اعسفادُ

 cfu/mlهیکزٍلیسز اس غلظر  50ظ عد .ؽذ یِزْ ؾرک طیهح تا اعاًظلیسز  هیکزٍگزم تز هیلی 49/0 زا 500

 لَلِ یک زار،کز ّز یتزا. ؽذ اًػام زارکز عِ در ّا یؼآسها یزواه .ؽذ سًی یِها ّا لَلِ اس ذامک ّز تِ 106

 72زا  48 هذذ تِ ّا لَلِ یزواه .ؽذ ِیزْ اعاًظ فاقذ هطثر ٌسزلک لَلِ یک ٍ یسزکتا فاقذ یهٌف ٌسزلک

 اس حافل ذٍرذک ًظز اس ّا لَلِ ،هذذ يیا یط اس خظ ٍ ؽذًذ اریًگْذ درغِ علغیَط 28 یدها در عاػر

 یا لَلِ یتزا رؽذ یٌٌذگکهْار غلظر حذاقل. گزفسٌذ قزار یَخکزٍعکها یتزرع هَرد یسزکتا رؽذ ٍ ریفؼال

 یتزا. تَد ًؾذُ ػادیا آى در یا هالحظِ قاتل ذٍرذک ٍ تَد اعاًظ غلظر يیوسزک یحاٍ ِک ؽذ گزفسِ ًظز در

 ؾرک طیهح یرٍ ؽذ یًو ذُید هؾاّذُ قاتل ذٍرذک ّا آى در ِک ییّا لَلِ اس ،یؾٌذگک غلظر اقلحذ يییزؼ

 تا هسٌاعة یدها در عاػر 24 هذذ تِ خسزی یّا زؾسک یزواه. ؽذ دادُ ؾرک آگار ًَززیٌر تزاش غاهذ

 تِ ًؾذ ّذُهؾا آى در ّا یسزکتا اس یرؽذ چیّ ِک یغلظس يیوسزک. ؽذًذ ًگْذاری ًظز هَرد  یتاکسز رؽذ

 (.Kalpana and Prakash  2016 ) ؽذ گزفسِ ًظز در یؾٌذگک غلظر حذاقل ػٌَاى
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  گلخاوٍ ضرایط دربر ضذت بیماری  َا اساوس اثر آزمایص

خاک هَرد اعسفادُ اس  .ًذزْیِ گزدیذ تاؽرگَاّی ؽذُ اس ًْالغساًی ٍاقغ در ؽْزعساى  ززػلیوَّای  ًْال

ّای ًؾاء تا دعسگاُ ازَکالٍ هَغَد در  غور هغاٍی کَد حیَاًی، خاک سراػی ٍ هاعِ تَد کِ در کیغِعِ ق

خشؽکی چْار تار تا فؾار تخار آب عسزٍى گزدیذ ٍ تِ هذذ عِ ّفسِ تزای تاسعاسی تافر خاک، در  گلخاًِ گیاُ

یک هاُ تِ هذذ کیلَگزهی کاؽسِ ٍ  10 اًذاسُ ّنؽکل ٍ  ّای ّن ّا در گلذاى زوام ًْال داری ؽذًذ. گلخاًِ ًگِ

ّای هخسلف در  تِ هٌظَر تزرعی اضز اعاًظ تار آتیاری ؽذًذ. ّز دٍ رٍس یک ٍداری  در ؽزایط گلخاًِ ًگِ

ّا در  تزگ سًی ّای ًْال لیوَ اس گلخاًِ تِ آسهایؾگاُ هٌسقل ؽذًذ. هایِ کٌسزل تیواری ؽاًکز هزکثاذ، تزگ

 pin-prick) سًی تِ رٍػ عَسىٍ  cfu/ml 107زاسُ تاکسزی تا غلظر  تا عَعداًغیَى کؾر ؽزایط عسزٍى

method) اًػام گزدیذ ( Samavi et al. 2009). ِدر زیوار ؽاّذ آب عسزٍى ّا  سًی، اعاًظ قثل اس های ٍ

-70علیغَط، رطَتر  درغِ 28-25سًی ؽذُ در ازاقک رؽذ تا دهای  ّای هایِ تزگ اعدزی تِ تزگ گزدیذ. 

. تؼذ اس دٍ ّفسِ (et al. 2008 Linداری ؽذًذ ) عاػر زاریکی ًگِ 12عاػر رٍؽٌایی ٍ  12درفذ ٍ  90

 ّا ؽوارػ گزدیذ.  زؼذاد لکِ

  Results                                                                                                                              َا یافتٍ

 در ضرایط آزمایطگاٌ َای بیمارگر َا بر جذایٍ تاثیر بازداروذگی اساوس

ِ رٍی  هاَرد تزرعای   ّای گیااّی  اعاًظ یِکل  تاسدارًاذگی اضاز   X. citri subsp. citri (LMG 3922) غذایا

)تاا   ٍ ّال  هیلای هساز(   21طز ّالاِ تاسدارًاذگی   )تا هیاًگیي ق ّای سًػثیل اعاًظدر ایي عَیِ زاضیز . داؽسٌذ

 (.p<0.01ّاا تاَد )   داری تیؾاسز اس عاایز اعااًظ    تِ طَر هؼٌی هیلی هسز( 19.3هیاًگیي قطز ّالِ تاسدارًذگی 

ِ  یِ اعاًظکلگلی ٍ راسیاًِ تَد.  ّای گَى، هزین اعاًظکوسزیي اضز هزتَط تِ   X. citri ّای گیاّی رٍی غذایا

subsp. citri (M15)   خازَزیاح*
A           ِدارای اضاز تاسدارًاذگی تَدًاذ. در ایاي هیااى تیؾاسزیي اضاز هزتاَط تا

هیلی هسز( ٍ ّل )تا هیاًگیي قطز ّالاِ تاسدارًاذگی    26.6ّای سًػثیل )تا هیاًگیي قطز ّالِ تاسدارًذگی  اعاًظ

ْسازی داؽاسٌذ ٍ   اس دیغک غٌساهایغیي ًیش زاضیز تیؾاسز ٍ ت  ّا اعاًظ( کِ ایي p<0.01هیلی هسز( تَد، ) 25.3

 (.1کوسزیي زاضیز هزتَط تِ اعاًظ هزسُ تَد )ؽکل 

 مختلف َای اساوس (MBC) باکتری کطىذگی غلظت حذاقل ي (MICبازداروذگی ) غلظت حذاقل

ّای ّل ٍ سًػثیل تا کوسزیي  دارای اضز تاسدارًذگی تَدًذ. اعاًظ LMG3922ی هخسلف تز غذایِ ّا اعاًظ

لیسز دارای حذاقل غلظر هْارکٌٌذگی  هیکزٍگزم تز هیلی 8/7ر دارای تاالززیي اضز کؾٌذگی ٍ تا غلظر غلظ

لیسز دارای حذاقل اضز هْارکٌٌذگی  هیکزٍگزم تز هیلی 62/15ّای تَهادراى ٍ تاتًَِ تا غلظر  تَدًذ. اعاًظ

لیسز دارای کوسزیي اضز  م تز هیلیهیکزٍگز 125گلی تا غلظر  ّای راسیاًِ، هزسُ، گَى ٍ هزین تَدًذ. اعاًظ

ّوچٌیي زوام  لیسز کوسزیي اضز هْارکٌٌذگی را داؽسٌذ. هیکزٍگزم تز هیلی 5/62کؾٌذگی ٍ تا غلظر 

اضز تاسدارًذگی داؽسٌذ. اعاًظ ّل ٍ سًػثیل تا کوسزیي غلظر دارای  M15ّای گیاّی تز غذایِ  اعاًظ

لیسز دارای حذاقل غلظر هْارکٌٌذگی تَدًذ.  م تز هیلیهیکزٍگز 9/3کؾی ٍ تا غلظر  تیؾسزیي اضز تاکسزی

لیسز دارای کوسزیي اضز کؾٌذگی ٍ تا  هیکزٍگزم تز هیلی 5/62گلی تا غلظر  ّای راسیاًِ، گَى ٍ هزین اعاًظ

 (.1لیسز حذاقل غلظر هْار کٌٌذگی را داؽسٌذ )غذٍل  هیکزٍگزم تز هیلی 25/31غلظر 
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تاکسزی  M15  ٍLMG9322ّای  ػلیِ عَیِ هسز ّای هخسلف تز حغة هیلی تاسدارًذُ اعاًظ زاضیز .2ضکل 

Xanthamonas citri subsp. citri 
Figure 1. Inhibition zones (mm) of different essences against Xanthamonas citri subsp. 

citri strains M15 and LMG9322 

 

 ایط گلخاوٍَا بر ضذت بیماری در ضر اثر اساوس

تاکسزی ػاهل ؽاًکز هزکثاذ ًؾاى داد کِ عَیِ  M15  ٍLMG3922ّای  سایی عَیِ عی ؽذذ تیواریتزر

M15  تِ ػٌَاى ًوایٌذُ خازَزیح*
A ِدر هقایغِ تا عَی LMG3922 تِ ػٌَاى ًوایٌذُ خازَزیح A ِطَر  ت

 (. ّو2ِل ؽکسًی ؽذُ گزدیذ ) ّای ًکزٍس تیؾسز در تزگْای هایِ عثة ایػاد لکِ (p<0.01)داری هؼٌی

 سًی ؽذُ تا  ّای ًکزٍس در تزگ لیوَی هایِ زؼذاد لکِ ّای هَرد اعسفادُ تِ طَر ًغثی عثة کاّؼ اعاًظ

 

 ّای هخسلف تز ػلیِ اعاًظ (MBC)ٍ حذاقل غلظر کؾٌذگی  (MIC)حذاقل غلظر هْارکٌٌذگی . 2جذيل 

 Xanthomonas citri subsp. citri تاکسزی
Table 1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal 

Concentration (MBC) of different essences against Xanthomonas citri subsp. citri 

Plant 
Essential oil 

X. citri subsp. citri  
(LMG3922) 

X. citri subsp. citri  

(M15) 

 MIC 
 µg/ml 

MBC  
µg/ml l 

MIC 
 µg/ml 

MBC  
µg/ml 

Elettaria cardamomum 

Zingiber officinale 

Foeniculum vulgare 

Satureja hortensis 
Astragalus gossypinus 

Achillea millefolium 

Anthemis tinctoria 

Salvia officinalis 

7.81 
7.81 
62.5 
62.5 
62.5 
15.62 
15.62 
62.5 

15.62 
15.62 
125 
125 
125 

31.25 
31.25 
125 

1.95 
1.95 
31.25 
62.5 
31.25 
7.81 
15.62 
31.25 

3.9 
3.9 
62.5 
125 
62.5 
15.62 
31.25 
62.5 
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 تاکسزی M15  ٍLMG3922ّای  تز زؼذاد لکِ ایػاد ؽذُ زَعط عَیِ ّؾر گیاُّای  زاضیز اعاًظ .9ضکل 

Xanthamonas citri subsp. citri 
Figure 2. Effect of eight essences on number of lesion induced by Xanthamonas citri 

subsp. citri strains M15 and LMG9322 

سایای عاَیِ    داری در کااّؼ تیوااری  گلی زاضیز هؼٌی ّای هزسُ ٍ هزین (. اعاًظ3ؽکل گزدیذًذ ) M15عَیِ 

LMG3922  ّاای ّال ٍ سًػثیال حافال     سایی در ّز دٍ عاَیِ تاا اعااًظ    یواریتًذاؽسٌذ. تیؾسزیي کاّؼ

 گزدیذ.

 

 
 M15سًی ؽذُ تا غذایِ  ّای ّؾر گیاُ تز زؼذاد لکِ ایػاد ؽذُ در تزگ لیوَ هایِ زاضیز اعاًظ. 3ؽکل 

 Xanthamonas citri subsp. citri تاکسزی
Figure 3. Effect of different essences on number of lesion in Citrus aurantifolia leaf 

inoculated with strain M15 Xanthamonas citri subsp. citri. 
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 Discussion                                                                                                                            بحث

ِ  اس ضاذتاکسزیایی،  گیااّی  ّای اعاًظ ٍ ّا ػقارُ اس اعسفادُ  ٍ ؽایویایی  ّاای عان  غاایگشیي  ّاای  رٍػ غولا

ّای هَرد آسهایؼ دارای اضز تاسدارًذگی ٍ  کِ اعاًظ گزدیذحاضز هؾخـ  خضٍّؼدر  تاؽذ. هی ْاتیَزیک آًسی 

ّای ّل  ًؾاى داد اعاًظ ّایافسِتاؽٌذ.  هی Xanthomonas citri subps citriتاکسزی  تز ػلیِ هْارکٌٌذگی

 ػاهل ؽااًکز هزکثااذ  کسزی ٍ سًػثیل تا کوسزیي غلظر دارای تیؾسزیي اضز کؾٌذگی ٍ هْارکٌٌذگی تز ػلیِ تا

ّاای هاَرد آسهاایؼ در     تغیار هحذٍدی در خقاَؿ زااضیز اعااًظ    خضٍّؾْاتاؽٌذ.  ّای هخسلف هی تا خازَزیح

 هؾخـ فیسَؽیویایی آًالیش اعاط حاضز تز ػلیِ تاکسزی ػاهل ؽاًکز هزکثاذ اًػام خذیزفسِ اعر. تز خضٍّؼ

 ّاا،  فٌال خلای  ٍ ّاا  قثیل فٌل اس ززکیثازی ٍ هَاد ٍغَد اس گیاّی ًاؽی ّای ػقارُ ضذهیکزٍتی فؼالیر کِ ؽذُ

 ایاي  اس یا هخلاَطی  ٍ آلکالَئیذّا ززخٌَئیذّا، ّا، کَهاریي ّا، ّا، زاًي فالًٍَل فالًٍَئیذّا، ّا، فالٍى ّا، کَئیٌَى

 تاذر،  ریؾاِ،  اس آهاذُ  عار تِ د ّای ػقارُ تاکسزیایی ضذ کارآیی یخضٍّؾ در (.Cowan 1999 )تاؽذ هی هَاد

 ارسیااتی  هاَرد  آسهایؾاگاّی  ؽزایط در Hydnocarpus anthelmintica  گیاُ ػلفی خؾک ٍ زاسُ ّای تزگ

ِ  ّاای  ػقارُ ٍ ززیي کن خؾک، ّای تزگ اس آهذُ دعر ِت ّای اعاط ػقارُ ایي تز .ِ اعرگزفس قزار  دعار  تا

 دادًاذ  ًؾااى  خاَد  اس هزکثااذ  ؽااًکز  ػاهال  تاکسزی لیِػ تاکسزیایی آًسی فؼالیر تیؾسزیي ریؾِ ٍ تذر اس آهذُ

(Boonywanich et al. 1998). را تیوااری  ؽیَع درفذ ًیش، تزگ ٍ ؽاخ رٍی اعاًظ چزیؼ هحلَل کارتزد 

ُ  دیگاز  یخضٍّؾ در (Reddy and Rao 1960). هزکثاذ کاّؼ داد ّای ًْالغساى در ُ  خاٌع  ّاای  ػقاار  گیاا

Punica granatum ، Psidium guajava ، Hibiscus sabdariffa ، Tamarindus indica ٍ 

Spondia spinnata  عطح در هزکثاذ ؽاًکز تاکسزیایی کٌسزل غْر  ِ ِ  ٍ گلخاًا  قازار  ارسیااتی  هاَرد  هشرػا

 هیاشاى  کوسازیي  ٌّاذی  زواز  ػقارُ تا ؽذُ زیوار ززػ لیوَ ّای آهذُ تزگ دعر ِت یافسِ ّا اعاط تز گزفر.

 هیکزٍتای  ضاذ  فؼالیر ّوچٌیي(. Leksomboon et al. 2001  ) دادًذ ًؾاى را تیواری هززثط تا ّایؾاًًِ

ؽااًکز   هثارسُ تا تیواری غْر Euphorbia heterophylla ٍ Tamilnadia uliginosa گیاّاى تزگ ػقارُ

 ػقاارُ  تِ هزتَط تاسدارًذگی قطز تیؾسزیي ُ اعر کِداد ىًؾا یافسِ ّا .ِ اعرقزار گزفس تزرعی هَرد هزکثاذ

T. uliginosaتاؽذ هی ( Kalpana and Prakash  2016). هاًٌذ ًاارًع،  هخسلف ّای اعاًظ اضز یخضٍّؾ در 

 تزرعای  َرده Xanthomonas citri subsp. citri  تاکسزی کٌسزلدر  ریحاى ٍ کٌذر ،کاظ لیوَ، راسیاًِ، ػلف

ِ  ًاارًع  اعااًظ  را اضاز تاسدارًاذگی   تیؾسزیي کِ داد ًؾاى خضٍّؼایي  یافسِ ّا .ِ اعرگزفس قزار  )اعار  داؽاس

Sauer et al. 2015.)  ِگازم  ّاای  تاکسزی رؽذ اس خَتی تِ هاًذاریي ٍ ًارًع ّای اعاًظهؾخـ ؽذُ اعر ک 

 کٌٌااذ غلااَگیزی هاای   Xanthomonas citri subsp. citri هاًٌااذ هٌفاای گاازم ٍ هطثاار

 ( Frassinetti et al. 2011). ػاهال  تااکسزی  تاز  هزسًػاَػ  اعاًظ تاکسزیایی ضذ فؼالیر دیگز یخضٍّؾ در 

ِ  اعااًظ  خاضٍّؼ  ایي در اعر. گزفسِ قزار تزرعی هَرد تاکسزیایی هزکثاذ ؽاًکز تیواری  اس اعاسفادُ  تاا  ًوًَا

 قازار  ارسیااتی  هاَرد  دیغک در ًؾر رٍػ تا اعاًظ ضذتاکسزیایی اضز ٍ اعر گزدیذُ اعسخزاظ کلًَػز سگاُدع

ِ  هزسًػاَػ  اعااًظ  دادُ اعر کِ ًؾاى یافسِ ّا گزفسِ اعر.  ؽااًکز  تیوااری  تاالقَُ  ززکیاة  یاک  ػٌاَاى  تا

 .(Shahivand et al. 2017) ًوایذ هی را کٌسزل هزکثاذ تاکسزیایی

  Conclusion                                                                                                                 گیری وتیجٍ

خطزاذ اعسفادُ هکزر اس  اس هٌاطق هخسلف گشارػ ؽذُ ٍ تا زَغِ تِ هزکثاذ در ایزاى تاکسزیایی تیواری ؽاًکز

ّای غایگشیي کِ خطزی تزای عالهر اًغاى ًذارًذ،  ویایی غْر کٌسزل تیواری، تایغسی اس رٍػززکیثاذ ؽی
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؛ آیذ درخساى لیوَززػ تِ ؽوار هی تزای زْذیذ غذی ٍ اعر ؽایغ تغیار ایزاى در تیواری ایياعسفادُ کزد. 

ّای هَرد اعسفادُ در  ظزواهی اعاً .اعر ًاخذیز اغسٌاب خیش هزکثاذ در هٌاطق تیواری ایي هذیزیر تٌاتزایي،

ّای تیوارگز ؽاًکز هزکثاذ در ؽزایط گلخاًِ ٍ آسهایؾگاُ  خضٍّؼ حاضز اضز تاسدارًذگی تز ػلیِ غذایِ

گیاّاى تِ ٍیضُ  اس تزخی ّای ػقارُ ٍ ّا اعاًظ اس زَاى هی کِ کٌذ هی خیؾٌْاد ایي خضٍّؼ یافسِ ّاداؽسٌذ. 

  .ًوَد ُاعسفاد ؽاًکز هذیزیر تیواری در ّل ٍ سًػثیل
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