
 

 

Majallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.     مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 

53 

 

 

 

 

Combination Effects of Zataria multiflora, Laurus nobilis and Chamaemelum 

nobile Essences on Pathogenic E. coli and Determination of Optimum Formulation 

Using Fraction and Factorial Statistical Method 
 

Sara Ramezanpour1, Fatemeh Ardestani 2, Mohammad Javad Asadollahzadeh1 

 

1. Department of Chemical Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran 

2. Department of Chemical Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran 

Article Information 
 

 

 

 

 

Abstract 

Article history: 
Received: 2015/12/08 
Accepted: 2016/02/20 

Available online:2016/07/24 

 

Article Subject: 

Antimicrobial Substances 

 

IJMM 2016; 10(2): 53-62 

 

 

Background and Aim: In this study, antibacterial combination effects of Zataria 

multiflora, Laurus nobilis and Chamaemelum nobile essences was examined and the 

optimum bactericide dosages of the combination was determined on E. coli 

PTCC1330. 

Materials and Methods: Essence extraction was conducted using water 

distillation method from Z. multiflora, L. nobilis leafs and C. nobile capitals by 

Clevenger apparatus. The combination effects of the essences were studied on E. coli 

in different dosages using Qualitek-4 software and fraction of the full factorial 

statistical method. Essences interactions and the contribution of each essence were 

evaluated on inhibition of E. coli growth. 

Results: MIC values was determined for Z. multiflora, L. nobilis and C. nobile 

essences as 0.01, 0.1 and 0.05 mg ml-1, also MBC values was 0.1, 0.5 and 0.5 mg ml-1, 

respectively. Z. multiflora essence dosages showed the highest percentage of 

antibacterial effect (64. 2%) on E. coli, while the antibacterial effect was evaluated 

13.54% and 6.89% for L. nobilis and C. nobile essences, respectively. In optimum 

conditions, all three essences dosages should be equal to 1 mg. mL-1 and the 

percentage of bacterial growth inhibition was determined by 72.76% whereas it has 

81.8% consistency with real results at optimum conditions (60%). The maximum 

interaction was observed between Z. multiflora and C. nobile essences dosages with 

33.44% severity index. 

Conclusions: Z. multiflora essence had a considerable antibacterial effect on E. 

coli, while antibacterial properties of L. nobilis and C. nobile essences were evaluated 

as a weak effect. 

    KeyWords: Antibacterial agents, Escherichia coli, Statistical analysis, Z. multiflora, L. 

nobilis, C. nobile 
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( و Laurus nobilis)بو برگ (،Zataria multifloraشیرازی ) ویشناثر ترکیبی اسانس آ

پاتوژن و تعیین فرموالسیون  کلیاشییاشرباکتری بر  (Chamaemelum nobile) بابونه

 آماری کسری از فاکتوریل کاملبهینه آن با استفاده از روش 
 

 1زاده اهلل، محمدجواد اسد2فاطمه اردستانی ، 1سارا رمضانپور 
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 ، ایرانشهرقائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مهندسی شیمی، واحد قائم .2
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 Zatariaشیرازی ) ویشنهای آخواص ضدباکتریایی اسانسدر این مطالعه  زمینه و اهداف:

multiflora،) بو برگ(Laurus nobilis و )بابونه (Chamaemelum nobile)  بهینه  دوزبررسی و

 ین گردید.تعی PTCC1330 اشریشیاکلیها بر روی باکتری کشی این اسانسباکتری

های بابونه به بو و کاپیتولهای آویشن شیرازی و برگاستخراج اسانس از برگمواد و روش کار: 

افزار روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر انجام شد. بر اساس آزمایشات طراحی شده با نرم

Qualitek-4  ای مختلف بر هدوزو روش آماری کسری از فاکتوریل کامل، تاثیر ترکیبی سه اسانس در

ها بر یکدیگر و سهم هر اسانس در بازدارندگی رشد بررسی شد. اثرات متقابل اسانس اشریشیاکلیباکتری 

 باکتری تعیین گردید.

بو و بابونه به ترتیب برابر با های آویشن شیرازی، برگحداقل غلظت بازدارندگی برای اسانس: هایافته

لیتر تعیین گرم در میلیمیلی 5/0و  5/0، 1/0نیز به ترتیب برابر با  و حداقل غلظت کشندگی 05/0و  1/0، 01/0

 اشریشیاکلیمشارکت دارای بیشترین اثر ضدباکتریایی بر باکتری  %2/64گردید. اسانس آویشن شیرازی با 

برآورد شد. در شرایط  %89/6و  %54/13بو و بابونه به ترتیب های برگبود. سهم اثر ضدباکتریایی اسانس

درصد ممانعت از رشد باکتری لیتر باشد. گرم بر میلیمیلی 1هر سه اسانس باید برابر با  دوزینه، به

تطابق با نتایج واقعی در شرایط بهینه  %8/81تعیین گردید که دارای  %76/72در این شرایط،  اشریشیاکلی

شیرازی و در اسانس  اسانس آویشن دوزبیشترین اثرات متقابل مابین فاکتورهای ( بود. %60)نزدیک به 

 شاخص شدت اثر متقابل برآورد شد. %44/33بابونه با 

اسانس آویشن شیرازی دارای خاصیت ضدباکتریایی قابل توجهی بر باکتری : گیرینتیجه

 باشد.بو و بابونه ضعیف میهای برگبوده در حالیکه خواص ضدباکتریایی اسانس اشریشیاکلی

 ، اویشن شیرازی، برگ بو، بابونهیز آماری، مواد ضد میکروبی، آنالاشریشیاکلی کلیدی کلمات 

 پزشکی ایران محفوظ است. شناسیمیکروببرای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول

 یفاطمه اردستاندکتر 
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 یرانشهر، اقائم
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 مهمقد

یکی از گیاهان دو  (Zataria multiflora) آویشن شیرازی

روید یماست که در مناطق مختلف ایران  لپه از خانواده نعنائیان

عطر آن اغلب به عنوان ادویه یا دارو خوش یها. از برگ(1)

 کارواکرول، تیمول، گاماترپینن و پاراسیمنشود. استفاده می

های گیاهی هستند ترکیبات موثره ضدمیکروبی موجود در اسانس

که البته مقدار آنها با توجه به منطقه کشت و واریته گیاه متفاوت 

در اسانس آویشن شیرازی ترکیبات شیمیایی (. 2باشد )می

توان به تیمول و ترین آنها میمتعددی وجود دارد که از مهم

(. 2 ،3)دباکتریایی دارند کارواکرول اشاره نمود که خاصیت ض

سبز است که گیاهی خوشبو و همیشه( Laurus nobilis) بوبرگ
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اصل آن از منطقه مدیترانه است و به عنوان عطر غذا از آن 

 ازبه صورت درختچه همیشه سبز است.  بوبرگشود. استفاده می

ازسینامیک  توانمی بوبرگ اسانس در اصلی موثره مواد جمله

. بابونه (4)دارند قوی ضدمیکروبی  برد که اثر نام ژنولاو آلدهید و

(Chamaemelum nobileگیاهی است یک ) ساله، معطر و به

متر که بصورت خودرو در مزارع و کنار یسانت 40تا  20ارتفاع 

های آن روید. قسمت مورد استفاده این گیاه، کاپیتولها میجاده

و همچنین  gو  bهای ترپنیسزکوئاست. اسانس آن دارای 

 شیمیایی ترکیب نوع 120از  بابونه عصاره باشد.ماتریکارین می

 آپیجنین کامازولین، ها،کومارین و فالونوییدها ها،کامازولین شامل

 بابونه عصاره موجود در ترکیبات بیزابولول تشکیل شده است. و

. نتایج تحقیقات انجام شده (5) است باکتریایی ضد اثرات دارای

و همکاران نشان داده که اسانس بابونه دارای اثرات  Izadiتوسط 

بوده است. اسانس  اشریشیاکلی بازدارندگی رشد بر روی باکتری

ترکیب شیمیایی از جمله آلفابیزابولول  36بابونه آلمانی دارای 

( و کامازولن %14/22(، آلفا بیزابولون اکسید آ )%18/44اکسید )

بابونه کبیر نیز دارای ترکیباتی (. اسانس 6( بوده است )96/9%)

( و کامفن %54/21(، کریزانتنیل استات )%01/45چون کامفور )

 (.6( است )66/9%)

اسانس گیاه زنیان نیز که دارای تیمول، کارواکرول، 

کشی گاماترپینن و پاراسیمن بوده دارای اثرات باکتری

(. 7) باشدیم نوسیتوژنزلیستریا متوجهی بر روی باکتری قابل

فعالیت ضدمیکروبی برخی از اسیدهای چرب استخراج شده از 

، اسانس گیاه گلپر بر (8)گیاهان زردچوبه، زنجبیل و بذر کتان 

های هوایی گیاه (، عصاره متانولی بخش9) اشریشیاکلیباکتری 

(، عصاره الکلی 10) 1شیرمال بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 

 اشریشیاکلیچویر بر باکتری  سه گیاه ختمی، مرزه بختیاری و

های مقاوم (، ترکیبات استخراج شده از آویشن بر روی باکتری11)

(، ترکیبات استخراج شده از گیاه 12ها )بیوتیکدر برابر آنتی

(، ترکیبات استخراج شده 13) اشریشیاکلیچریش بر علیه باکتری 

ع (، اسانس نعنا14) اشریشیاکلیبر باکتری  از گیاه چای جنگلی

بر باکتری ( 16-18اسانس آویشن شیرازی )(، 15فلفلی )

 های زیره سبز، کاکوتی و سیاه دانه براسانس واشریشیاکلی 
( گزارش 19)آسپرژیلوس پارازیتیکوس و  آسپرژیلوس فومیگاتوس

 شده است.

و هوازی اختیاری از  گرم منفینوعی باسیل  یشیاکلیاشر

ایع در روده انسان و که بطور ش استخانواده انتروباکتریاسه 

های این باکتری یپسروتجانوران خونگرم وجود دارد. برخی از 

، مسمومیت اسهالموجب مسمویت غذایی،  O157:H7مانند 

ی مجاری ادراری، عفونت ریوی در هاعفونتخونی گرم منفی، 

افرادی که سیستم ایمنی بدن آنها متوقف گردیده و عفونت پرده 

. این باکتری از طریق مسیر مدفوعی شوندیممغز در نوزادان 

دهانی و همچنین از طریق آب و مواد غذایی آلوده به مدفوع 

انسان و یا فضوالت سایر حیوانات از یک فرد به فرد دیگر منتقل 

درجه  37شود. رشد بهینه این باکتری مزوفیل در دمای می

را نیز تحمل  سلسیوس درجه 49اما تا دمای  ،است لسیوسس

 (.20دهد )ه رشد خود ادامه میکرده و ب

های سه گیاه در این تحقیق خواص ضدباکتریایی اسانس

کشی بهینه باکتری دوزبو و بابونه بررسی و آویشن شیرازی، برگ

 تعیین گردید.اشریشیاکلی ها بر روی باکتری این اسانس

 هاروشمواد و 
 

از بانک  PTCC1330 اشریشیاکلیباکتری 

های علمی و صنعتی ایران ازمان پژوهشهای سمیکروارگانیسم

شده آویشن شیرازی از یک های خشکخریداری شد. برگ

های گیاه شهر تهیه گردید. برگعطاری معتبر در شهرستان قائم

بو از درختان شهرستان محمود آباد به دست آمد. برگ

های جنگلی در منطقه های( گیاه بابونه از کنارههای )گلکاپیتول

بو و های گیاه برگآوری شد. برگه هراز( جمعآمل )جاد

، سلسیوسدرجه  30های بابونه در آزمایشگاه در دمای کاپیتول

ای جداگانه و به دور از نور مستقیم های پارچهدر داخل کیسه

خورشید خشک شدند. مواد شیمیایی و محیط های کشت 

 .تهیه شدندکت مرک ی همگی از محصوالت شرمیکروب

 اهاستخراج اسانس

های خشک با استفاده از ها یا گلبرای تهیه اسانس، برگ

آسیاب برقی به صورت پودر درآمدند. برای استحصال اسانس از 

های علمی و صنعتی ایران( کلونجر )ساخت سازمان پژوهش

لیتر آب مقطر میلی 600گرم پودر برگ گیاه با  100استفاده شد. 

درجه  100در دمای  گیریای ریخته شده و اسانسدر بالن شیشه

دقیقه به روش تقطیر با آب انجام شد.  120به مدت  سلسیوس

منیزیم آبگیری شده و در ظروف ها توسط سولفاتاسانس

درجه  4ای تیره با روپوش آلومینیومی و در دمای شیشه

 (.21در یخچال نگهداری شدند ) سلسیوس
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 کشت اولیه باکتری

ریل و در زیر هود ویال لیوفیلیزه باکتری در شرایط است

میلی لیتر آب مقطر  5بیولوژیک با افزودن محتویات ویال به 

سوسپانسیون حاصل روی محیط کشت  .استریل احیا شد

کشت داده شده به  یهاتیپل کشت داده شد.آگار  یکانکمک

انکوبه گردید تا  سلسیوسدرجه  37ساعت در دمای  24مدت 

 عه عنوان مایب هایکلنن ای ظاهر شدند. از یاکلیشیاشر یهایکلن

ی هااسانسیی ایضدباکتری ارزیابی اثر هاآزمونتلقیح برای 

گیاهی در مرحله بعدی استفاده شد. سوسپانسیون باکتری با 

آب مقطر استریل در شرایط سترون و در کنار  به هایکلنانتقال 

شعله به وسیله لوپ سترون در چندین مرحله تهیه گردید. تعداد 

باکتری در سوسپانسیون با استفاده از الم توما شمارش ی هاسلول

 (.22تنظیم گردید ) تریلیلیمسلول در  5× 1010و در حدود 

 (MIC)تعیین حداقل غلظت بازدارندگی 

 اشریشیاکلیبرای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد 

لوله آزمایش آماده شده و در هر کدام  15طبق روش استاندارد، 

لیتر از محیط کشت مولر هینتون براث ریخته شد. میلی 5مقدار 

درجه  121سازی در اتوکالو در دمای ها پس از سترونلوله

دقیقه، در محیط آزمایشگاه سرد شدند.  15به مدت  سلسیوس

لیتر از سوسپانسیون باکتری به محتویات هریک میلی 1/0سپس 

ه آزمایش های باکتری در هر لولها اضافه شد. تعداد سلولاز لوله

تنظیم گردید. سپس به هر لوله به ترتیب  5× 910در حدود 

لیتر از گرم در میلیمیلی 1و  5/0، 1/0، 05/0، 01/0مقادیر 

بو و بابونه به طور های آویشن شیرازی، برگهریک از اسانس

درجه  37ها در انکوباتور در دمای جداگانه اضافه شد. لوله

 24اری شدند. پس از ساعت نگهد 24برای مدت  سلسیوس

ها بازرسی شده و کمترین غلظت اسانس که مانع از ساعت، لوله

رشد باکتری و کدر شدن محیط کشت شده بود به عنوان حداقل 

غلظت بازدارنده رشد برای هر اسانس تعیین گردید. تمامی 

 (.23آزمایشات در سه تکرار انجام شد )

 (MBC)تعیین حداقل غلظت کشندگی 

لیتر از میلی 1/0عیین حداقل غلظت کشندگی، به منظور ت

هایی که رشد باکتری و کدر شدن محیط کشت در محتویات لوله

آنها دیده نشده بود برداشته شده و هرکدام به طور جداگانه بر 

روی محیط کشت سترون مولر هینتون آگار، کشت داده شد. 

 24به مدت  سلسیوسدرجه  37ها در دمای دیشسپس پتری

انکوبه شدند. کمترین غلظت اسانس که منجر به عدم رشد  ساعت

های با کمتر دیشو تکثیر باکتری شده بود )در این آزمایش، پتری

کلنی( به عنوان حداقل غلظت کشندگی باکتری  10از تعداد 

 (.23برای هر اسانس در نظر گرفته شد )

های نمونه و دیشکشت و شمارش باکتری در پتری

 شاهد

ها دیشعدد از پتری 3دیش آماده شد. پتری 51تعداد 

آزمایش  16دیش دیگر مربوط به پتری 48مربوط به شاهد و 

افزار بودند که هر آزمایش در سه تکرار طراحی شده توسط نرم

لیتر محیط میلی 25دیش مقدار جداگانه انجام شد. در هر پتری

آگار استریل شده ریخته شد. طبق طراحی کانکیکشت مک

دیش مقادیر افزار در هر پتریمایشات انجام شده توسط نرمآز

معین از هریک از سه اسانس گیاهی قبل از بستن محیط کشت 

 2/0دیش مقدار به وسیله میکروپیپت اضافه شد. در هر پتری

. گردید شدهً باکتری تلقیحانسیون رقیقلیتر از سوسپمیلی

 سیوسسلدرجه  37ساعت در دمای  24ها به مدت دیشپتری

ظاهر شدند. با شمارش  اشریشیاکلیهای قرار داده شدند تا کلنی

دیش و مقایسه با های باکتری در هر پتریتعداد کلنی

 اشریشیاکلیهای شاهد درصد ممانعت از رشد باکتری دیشپتری

 1در هر نمونه محاسبه شد. این آزمایشات در یک دوره زمانی 

دانشگاه آزاد اسالمی  ماهه در مرکز تحقیقات سلولی مولکولی

 واحد قائم شهر انجام گردید.

 افزار و روش آماری مورد استفادهنرم

به منظور طراحی  Qualitek-4افزار در این تحقیق از نرم

آزمایشات بررسی اثر ترکیبی سه اسانس بر رشد باکتری 

تجزیه و تحلیل نتایج  پاتوژن استفاده شده است. اشریشیاکلی

افزار و بر اساس روش استفاده از همین نرم آزمایشگاهی نیز با

آماری کسری از فاکتوریل کامل )روش تاگوچی( و شاخص آماری 

 نسبت سیگنال به نویز انجام شده است.
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 اشریشیاکلیونه بر باکتری بو و بابهای آویشن شیرازی، برگها در بررسی اثر ضدباکتریایی اسانسفاکتورها و سطوح هریک از آن :1جدول 

 سطح فاکتور مورد بررسی

 

گرم اسانس آویشن شیرازی )میلی دوز

 لیتر(بر میلی

 بواسانس برگ دوز

 لیتر(گرم بر میلی)میلی

 اسانس بابونه دوز

 لیتر(گرم بر میلی)میلی

1 5/0 5/0 5/0 

2 7/0 7/0 7/0 

3 9/0 9/0 9/0 

4 1 1 1 

 

 هایافته

ت بازدارندگی برای اسانس آویشن مقادیر حداقل غلظ

های لیتر و برای اسانسگرم در میلیمیلی 01/0شیرازی برابر با 

گرم در میلی 05/0و  1/0بو و بابونه به ترتیب برابر با برگ

لیتر تعیین گردید. همچنین حداقل غلظت کشندگی برای میلی

، 1/0ا بو و بابونه به ترتیب برابر بهای آویشن شیرازی، برگاسانس

به دست آمد. به منظور تعیین فرموالسیون  5/0و  5/0

ضدباکتریایی ترکیبی بهینه، سه اسانس گیاهی آویشن شیرازی، 

های با توجه به نتایج آزمون چهار سطح بو و بابونه هریک دربرگ

 تعیین حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی

افزار وسط نرم(. طراحی آزمایشات ت1)جدول  دشدنانتخاب 

Qualitek-4  آزمایش  16به صورت یک آرایه متعامد شامل

های ارایه شده است. نتایج اندازه گیری 2مختلف در جدول 

(، توسط 3آزمایشگاهی در سه تکرار برای هر آزمایش )جدول 

های ظاهر شده افزار تجزیه و تحلیل شد. متوسط تعداد کلنینرم

 کلنی بوده است. 35ا های شاهد برابر بدیشدر پتری

برای محاسبه اثر اصلی هر فاکتور، اثر تمام سطوح آن 

فاکتور در طراحی محاسبه شد و هر سطح که اثر آن بیشتر بود 

موثرتر در نظر گرفته شد. اثر هر سطح در هر یک از فاکتورها از 

میانگین سیگنال به نویز آزمایشاتی که آن سطح از فاکتور مورد 

احی دارد به دست آمد. میانگین سیگنال به نویز نظر در آرایه طر

نشان داده  1برای هریک از سه اسانس مورد بررسی در شکل 

اسانس آویشن شیرازی در ممانعت از  وزدسهم فاکتور شده است. 

 دوز، سهم فاکتور %192/64برابر با اشریشیاکلی رشد باکتری 

اسانس  دوزدرصد و سهم فاکتور  %541/13بو برابر با اسانس برگ

 بوده است. %886/6بابونه نیز 

شرایط فرموالسیون بهینه ترکیبی سه اسانس جهت دستیابی به 

 تعیین  اشریشیاکلیبیشترین راندمان بازدارندگی رشد باکتری 

 

هر سه اسانس آویشن شیرازی،  دوزگردید. در شرایط بهینه، 

گرم بر میلی 1خود یعنی  4بو و بابونه باید در سطح برگ

 یتر باشد.لمیلی

 

میانگین مقادیر سیگنال به نویز برای سطوح مختلف  :1شکل 

بو و بابونه در بازدارندگی رشد باکتری های آویشن شیرازی، برگاسانس

 اشریشیاکلی

 

 

اثرات متقابل فاکتورهای اسانس آویشن شیرازی و اسانس : 2شکل 

 اشریشیاکلیمانعت از رشد باکتری بابونه در م
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بررسی اثرات متقابل هریک از فاکتورها نسبت به یک 

فاکتور دیگر نشان داده که بیشترین تاثیر متقابل مابین 

اسانس بابونه وجود  دوزاسانس آویشن شیرازی و  دوزفاکتورهای 

(. برای این دو فاکتور شاخص شدت اثر متقابل برابر 2دارد )شکل 

بو و اسانس برگ دوزده است. همچنین فاکتورهای بو %44/33با 

بر همدیگر اثر متقابل  %92/13اسانس بابونه نیز به مقدار  دوز

 دوز(. اما کمترین برهمکنش مابین فاکتورهای 3اند )شکل داشته

بو مشاهده شده است اسانس برگ دوزاسانس آویشن شیرازی و 

 (.4بوده است )شکل  %11/1که فقط در حد 

در شرایط بهینه  اشریشیاکلیدرصد ممانعت از رشد باکتری 

)مقدار تئوری درصد ممانعت از رشد باکتری در شرایط بهینه( 

بوده است. مجددا  %76/72افزار محاسبه شده و برابر با توسط نرم

در اثر  اشریشیاکلیبررسی تاثیر بازدارندگی رشد باکتری 

های شد. تعداد کلنیهای گیاهی در شرایط بهینه انجام اسانس

 45، 42های کنترل در سه تکرار برابر با دیشظاهر شده در پتری

کلنی در نظر گرفته  42کلنی بوده که متوسط آن برابر با  40و 

های نمونه دیشهای باکتری در پتریشد. در حالی که تعداد کلنی

کلنی بوده که به طور متوسط  15و  17، 20در سه تکرار برابر با 

 %52/59کلنی در نظر گرفته شد. به عبارتی  17بر با برا

بازدارندگی رشد باکتری در شرایط بهینه در آزمایشگاه به دست 

آمد. از مقایسه این درصد ممانعت با مقدار تئوری محاسبه شده 

شود که مقدار تئوری و ( مشخص می%761/72توسط نرم افزار )

 اند.تطابق با هم بوده %8/81مقدار واقعی دارای 

 

 

بو سازی اثر ضدباکتریایی فرموالسیون ترکیبی سه اسانس آویشن شیرازی، برگافزار برای بهینهسطوح هریک از فاکتورها در آزمایشات پیشنهادی نرم :2جدول 

 اشریشیاکلیو بابونه بر باکتری 

 شماره آزمایش
 1سطح فاکتور شماره 

 ی(اسانس آویشن شیراز دوز)

 2سطح فاکتور شماره 

 بو(اسانس برگ دوز)

 3سطح فاکتور شماره 

 اسانس بابونه( دوز)

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 1 4 4 

5 2 1 2 

6 2 2 1 

7 2 3 4 

8 2 4 3 

9 3 1 3 

10 3 2 4 

11 3 3 1 

12 3 4 2 

13 4 1 4 

14 4 2 3 

15 4 3 2 

16 4 4 1 
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 اشریشیاکلیبو و بابونه در ممانعت از رشد باکتری تاثیر فرموالسیون ترکیبی سه اسانس آویشن شیرازی، برگ: 3جدول 

 تکرار سوم تکرار دوم تکرار اول 

میانگین درصد 

ممانعت از رشد 

 باکتری در سه تکرار

شماره 

 آزمایش
 تعداد کلنی

درصد 

 بازدارندگی
 تعداد کلنی

درصد 

 بازدارندگی
  درصد بازدارندگی تعداد کلنی

1 32 51/8 30 28/14 31 43/11 43/11 

2 30 28/14 28 20 27 85/22 05/19 

3 26 71/25 27 85/22 26 71/25 76/24 

4 24 43/31 23 28/34 23 28/34 33/33 

5 30 28/14 31 43/11 30 28/14 33/13 

6 27 85/22 27 85/22 27 85/22 85/22 

7 25 57/28 25 57/28 24 43/31 52/29 

8 26 71/25 25 57/28 27 85/22 71/25 

9 22 14/37 24 43/31 22 14/37 24/35 

10 20 85/42 22 14/37 20 85/42 95/40 

11 20 85/42 19 71/45 21 40 85/42 

12 19 71/45 19 71/45 19 71/45 71/45 

13 17 43/51 16 28/54 16 28/54 33/53 

14 19 71/45 20 85/42 20 85/42 80/43 

15 18 57/48 17 43/51 18 57/48 52/49 

16 19 71/45 17 43/51 20 85/42 66/46 

 

 

 اشریشیاکلیبو و اسانس بابونه در ممانعت از رشد باکتری اثرات متقابل فاکتورهای اسانس برگ :3شکل 

 . 
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اشریشیاکلیبو در ممانعت از رشد باکتری بل فاکتورهای اسانس آویشن شیرازی و اسانس برگاثرات متقا: 4شکل 

 بحث

بیشترین نقش را در ممانعت از رشد باکتری اشریشیاکلی، 

اسانس آویشن شیرازی داشته و در بین سه اسانس بررسی شده 

کشی را از خود نشان داده است. نتیجه این بیشترین تاثیر باکتری

و بهنام  Nascimento (2009)گزارش شده توسط با نتایج تحقیق 

( مطابقت دارد. نتایج تحقیق حاضر نیز مبین 1392و علی اکبرلو )

خاصیت ضدباکتریایی آویشن شیرازی بر روی باکتری 

و همکاران، عصاره  Goudarziبوده است. در تحقیق  اشریشیاکلی

لیتر گرم در میلیمیلی 78/0آویشن شیرازی به تنهایی در غلظت 

بوده است.  اشریشیاکلی دارای اثر ضدباکتریایی خوبی بر روی

لیتر از پودر خشک شده عصاره به عنوان گرم بر میلیمیلی 78/0

بر اساس وزن خشک عصاره الکلی، تعیین  MBCو  MICمقادیر 

(. این در حالی است که نتایج تحقیق حاضر نشان داد 24گردید )

متر از اسانس آویشن شیرازی قادر به که مقادیر بسیار ک

است. به عبارتی اشریشیاکلی بازدارندگی رشد و حتی کشتن 

و همکاران نشان  Goudarziمقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیق 

داد که اثرات ضدباکتریایی اسانس آویشن بیشتر از عصاره الکلی 

باشد. این خاصیت به وجود مقادیر قابل توجهی از آن می

گردد. تی مانند تیمول و کارواکرول در اسانس آویشن برمیترکیبا

در تحقیق حاضر بهترین درصد بازدارندگی رشد باکتری در 

بوده است. البته باید توجه داشت که  %60شرایط بهینه نزدیک به 

برابر  10غلظت استفاده شده از عصاره سیر در تحقیق ایشان 

تحقیق حاضر بوده های گیاهی در غلظت استفاده شده از اسانس

های است. بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاربرد غلظت

ها بتوان به نتایج بهتری نیز دست یافت. عصاره باالتر از اسانس

گرم در میلی 1 استخراج شده از گیاه نعناع فلفلی در غلظت

بوده که  اشریشیاکلیلیتر دارای اثر کشندگی بر روی باکتری میلی

 (.15موثر در تحقیق حاضر همخوانی دارد ) دوزبا این غلظت 

سهم اسانس بابونه در جلوگیری از رشد باکتری 

درصد بوده است. تحقیقات نشان داده که  7در حد اشریشیاکلی 

اثر ضد قارچی اسانس بابونه بیشتر از اثرات ضدباکتریایی آن 

 اشریشیاکلیهای گرم منفی مانند باشد. همچنین باکتریمی

(. در تحقیق 6 ،25ه این اسانس حساسیت کمتری دارند )نسبت ب

حاضر نیز نتایج به دست آمده موید اثرات ضدباکتریایی نسبتا 

بوده  اشریشیاکلیضعیف این اسانس در ممانعت از رشد باکتری 

است. به طوریکه اثر بازدارندگی این اسانس بر رشد باکتری 

های آویشن کمتر از اثرات ضدباکتریایی اسانس اشریشیاکلی

 بو بوده است.شیرازی و برگ

بو در جلوگیری از رشد باکتری سهم اسانس برگ

تاکنون مطالعه خاصی درصد بوده است.  13در حد اشریشیاکلی 

گزارش نشده اشریشیاکلی  بو بر باکتریدر مورد اثر اسانس برگ

 اشریشیاکلیاست. اثر بازدارندگی این اسانس بر رشد باکتری 

بوده نس آویشن شیرازی و بیشتر از اسانس بابونه کمتر از اسا

 است.

 2و  1بیشترین تفاوت اثرات ضدباکتریایی مابین سطوح 

ای که بو بوده است. به گونهاسانس برگ دوزمربوط به فاکتور 

این فاکتور نسبت به میانگین  2میانگین سیگنال به نویز سطح 

واحد بیشتر بوده  239/2آن به اندازه  1سیگنال به نویز سطح 
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اسانس آویشن شیرازی، تفاوت قابل  دوزاست. در مورد فاکتور 

وجود ندارد و  2و  1توجهی مابین اثرات ضدباکتریایی سطوح 

این فاکتور با میانگین  2تفاوت میانگین سیگنال به نویز سطح 

بوده است. همچنین در  772/0آن فقط  1سیگنال به نویز سطح 

 2و  1بابونه نیز، تفاوت مابین سطوح  اسانس دوزمورد فاکتور 

ای حتی بسیار کمتر از مورد اسانس آویشن شیرازی بوده به گونه

این فاکتور با میانگین  2که تفاوت میانگین سیگنال به نویز سطح 

 بوده است. 216/0آن فقط  1سیگنال به نویز سطح 

در شرایط بهینه  اشریشیاکلیدرصد ممانعت از رشد باکتری 

بازدارندگی رشد  %52/59 بوده است. از طرفی %76/72با برابر 

باکتری در شرایط بهینه در آزمایشگاه به دست آمد. مقدار تئوری 

اند. این نشان تطابق با هم بوده %8/81و مقدار واقعی دارای 

دهد که روش آماری کسری از فاکتوریل کامل برای می

ارای کارایی سازی فرموالسیون ترکیبی این سه اسانس دبهینه

 باشد.قابل قبولی می

کشی اسانس استخراج شده از گیاه آویشن تاثیر باکتری

توان قابل مالحظه بوده است. می اشریشیاکلیشیرازی بر باکتری 

کننده و های طبیعی ضدعفونیاز این اسانس جهت تهیه محلول

های استخراج کش در مقیاس تجاری استفاده نمود. اسانسباکتری

بو و بابونه تاثیر ضدباکتریایی نسبتا ضعیفی بر باکتری برگ شده از

داشتند. در شرایط بهینه با استفاده از ترکیب هر سه  اشریشیاکلی

از رشد  %60توان تا لیتر میگرم در میلیمیلی 1اسانس به مقدار 

 ممانعت نمود.اشریشیاکلی باکتری 

 تقدیر و تشکر 

رم پژوهش و فناوری های محتنویسندگان مقاله از معاونت

شهر و واحد شاهرود جهت دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای قائم

های صورت گرفته در راستای اجرای این طرح پژوهشی حمایت

 دارند.کمال تشکر و سپاس را ابراز می
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 وجود ندارد. گونه تعارض منافعی
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