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زا با يماریگان بزاندامی از ري اسانس بهار نارنج بر تعدادیکروبیم اثر ضد

        ل ید و پتانسی، فنل کل، فالونوئییایمیبات شین ترکییو تع ییمنشاء غذا
   آنیدانیاکسیآنت

 

              ، 4يزدی ییده طباطبای، فر3یعیرضا وسی، عل2، فرشته فالح1یزاده بهبهانیبهروز عل
  4ي مرتضویعلدیس

 
، ی خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهیاستاد - 1

 رانیا

 رانی مشهد، مشهد، ای، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزییع غذای صنایروه علوم و مهندس ارشد، گی کارشناسيدانشجو - 2

 رانی مشهد، مشهد، ای، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزییع غذای صنای، گروه علوم و مهندسي دکتريدانشجو - 3
 رانیشهد، مشهد، ا می، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزییع غذای صنایاستاد، گروه علوم و مهندس - 4

)18/01/98: رشیپذ خیتار  97/ 27/11:  افتیدر خیتار(  

 
  دهیچک
، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا ایستریل، لوس سرئوسیباس يزايماریزاندامگان بی اسانس بهار نارنج بر ریکروبیمت ضدین پژوهش،فعالیدر ا

ز یاسانس بهار نارنج نیدانیاکسیل آنتید کل و پتانسی، فنل، فالونوئییایمیبات شیترک.  شدی بررسکنسیدا آلبیکاند و یفیسالمونال ت، نوزایسودوموناسائروژ
. د نمودیی در اسانس بهار نارنج را تاید و فالونی، فالونوئیبات فنلیوجود ترکShinodaو Ferric chloride ییایمیتوشی فيهاج آزمونینتا. دین گردییتع

 اسانس بهار نارنج یب اصلی درصد ترک29/21با Linalool.  شدییب در اسانس بهار نارنج شناسای ترک14 ي گازیز کروماتوگرافیج آنالیبراساس نتا
گرم یلی م98/2 ±50/0د بر گرم وزن خشک و یک اسیگرم گالیلی م35/41 ±46/0ب برابر با ید کل در اسانس بهار نارنج به ترتیزان فنل وفالونوئیم.بود

 ±60/0ب برابر با یبه ترتد یک اسینوئیبتاکاروتنل ویکالیت رادی روش کاهش ظرف اسانس بهار نارنج بایدانیاکسیت آنتیفعال.ر گرم وزن خشک بودن بیکوئرست
ا یستریليهاي باکتريب برایتر به ترتیلیلیگرم بر میلی م45ن هاله عدم رشد در غلظت یترن و کمیشتریب. بود%60/65تر ویلیلیگرم بر مکروی م85/102

زاندامگان ی ري از رشد اسانس بهار نارنج برایرنج غلظت بازدارندگ. متر مشاهده شدیلی م80/9 ±43/0 و50/16 ±66/0با قطر یفیسالمونال تو نوکوایا
ن یج ایبراساس نتا. تر بودیلیلیبر مگرم یلی م200 تا 125/3 اسانس بهار نارنج یرنج حداقل غلظت کشندگ.تر بودیلیلیگرم بر میلی م100 تا 125/3زا يماریب

توان از آن در یزا بوده، لذا ميماریزاندامگان بی در برابر ری مناسبیکروبی و ضد میدانی اکسیت آنتی فعاليد که اسانس بهار نارنج دارایپژوهش مشخص گرد
 . بهره بردییمحصوالت غذا

  
  .ییایمیتوشی فيهالوشن براث، آزمونیاکرودیزا، ميماریزاندامگان بیبهار نارنج، ر: د واژگانیکل

  

                                                             
 مکاتبات مسئول: tabatabai@um.ac.ir 
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  مقدمه- 1
ر در حوزه صنعت غذا و استفاده از ی اخيهاشرفتیپ با وجود

 يش عمر ماندگارین جهت افزاید و نوی جديهاروش
 بودن محصوالت یت و بهداشتی، همچنان امنییمحصوالت غذا

ان عامل عفونت و زاندامگیر (یکروبی ميهای از نظر آلودگییغذا
 است که توجه یتیمشکل مهم و حائز اهم) ییت غذایمسموم
کنندگان دکنندگان و مصرفی و استاندارد، تولی نظارتيهاسازمان

  .]2 و 1[ را به خود معطوف کرده استییمواد غذا
 در اثر مصرف ییت غذای از عفونت و مسمومی ناشيهايماریب

باشد که یع میچنان وس زايماریزاندامگان بی آلوده به ريغذاها
انه یسال) WHO (1ی سازمان بهداشت جهانيهاطبق گزارش

 .ر کرده استیشرفته درگی پي درصد مردم را در کشورها30حدود 
 محصوالت یکروبی نامطلوب حاصل از فساد ميهاامدیعالوه بر پ

ز ی از آن را نی ناشي اقتصاديهاانیها، ز بر سالمت انسانییغذا
کنندگان  مصرفیش آگاهیبا افزا. توان از نظر دور داشتینم

 بر ییایمی شيها از عوارض استفاده از نگهدارندهییمواد غذا
 با به وجود ییایمی از مواد شی ماندن برخیباق(ها سالمت انسان

کنندگان  مصرفي، عالقمند) داردیمیآمدن سرطان ارتباط مستق
 یاهی گيهاژه اسانسی به ویعیز مواد نگهدارنده طبدر استفاده ا

  .]4 و 3[ش استیروز به روز در حال افزا
از محدود  رانیا کشور یاهیگ تنوع و تعداد، پوشش نظر از

-یباشد که دارایمنابع گسترده و بی در سطح جهان مییکشورها
 و درمان يریشگی جهت پییاهان دارویاستفاده از گ. ریاستینظ

اهان یاستفاده از گ.  به اندازه طول عمر بشر داردیقدمتها يماریب
 نیترسابقه و پر نیتریغن از یکی زیران نیا یسنت  در طبییدارو
 پر یخیبا وجود تار. دیآیدر جهان به حساب م یسنت هايطب

 وحضور ینه طب سنتیران در زمیافتخار و درخشان در کشور ا
ل یاسماع نا،ی ابن س هم چونیی پرآوازو نام آشنایدانشمندان

- کردهی به طب سنتیاي رازي که خدمات فراوانی و زکریجرجان
 در طب ییاهان داروینه استفاده از گی در زمیاند، امروزه توجه کم

 در که ییدارو اهانیگ مطالعه روين یبنابرا.  وجود داردیسنت
  و گرددیم استفاده هايماریجهت درمان ب مختلف مناطق

                                                             
1. World Health Organization 

 راه از یکی ینیبال و یشگاهیط آزمای در شراهاي مختلفیبررس
  .]6 و 5[داد  انجام راستا نیا توان دریاستکه م یمناسب يکارها

اهان و یدهد که استفاده از گی نشان مي متعدديهاپژوهش
 همانند توقف در سنتز ی مختلفيها با سازوکارهامشتقات آن

 ر درییا تغی و ییب به ساختمان غشایکان، آسیدوگلیپپت
زا يماریزاندامگان بیب رساندن به ریته غشا سبب آسیسیدروفوبیه

 که ییاز آنجا. گردندیها من رفتن آنیت از بیو در نها
ز یش از حد و بدون تجویل استفاده بیزا به دليماریزاندامگان بیر

  مقاومیج درمانی رايهاکیوتیبیپزشک روز به روز در برابر آنت
 الزم و یعید و طبی جدیکروبیمضدبات یافتن ترکیگردند یم

  .]7[رسدی به نظر ميضرور
 از خانواده مرکبات Citrus aurantiumیبهار نارنج با نام علم

 که در طب ییاهان دارویبهارنارنج از جمله گ. ران استی ایو بوم
ام یالت  کننده، ضدسرفه، ضدنفخ،یعفونران به عنوان ضدی ایسنت

، یت کننده معده، درمان فراموشی، تقویمنیستم ایزخم، محرك س
اه عمدتا در ین گیا. شودیدرمان اضطراب و ضدالتهاب استفاده م

الن، مازندران، گلستان، کرمان، فارس و خوزستان ی گيهااستان
 است که سرشار ی اسانس روغنياه نارنج حاویگ. شودیافت می

اه بهار یبا توجه به معطر بودن گ.]9 و 8[ استیبات فنلیاز ترک
  . توان اسانس استخراج نمودیاه می مختلف گيهانارنج از بخش

  :ن پژوهش شاملی اهداف ایبه طور کل
 دستگاه  اسانس بهار نارنج با ییایبات شمی ترکییشناسا

  ؛ ی جرمیف سنجی متصل به طيکروماتوگراف گاز
 اسانس بهار نارنجبا یدانیاکسیل آنتی پتانسيریگاندازه 

  ؛یکالیت رادید و کاهش ظرفیک اسینوئی بتاکاروتنليهاروش
 د اسانس بهار نارنج با یسنجش فنل کل و فالونوئ

  ؛ی رنگ سنجيهاروش
 اسانس بهار نارنج با یکروبیمت ضدی فعالیابیارز 

حداقل غلظت (لوشن براث یکرودای چاهک آگار، ميهاروش
 از ي بر تعدادیو حداقل غلظت کشندگ)  از رشدیبازدارندگ

ا یستریل، لوس سرئوسیباس (ییزا با منشاء غذايرمایزاندامگان بیر
، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا

 .بود) کنسیدا آلبیکاند و یفیسالمونال ت، نوزایسودوموناسائروژ
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 ها مواد و روش- 2
  یکروبیم و ییایمیش مواد هیته - 2-1
 و ییایمی شيزهای فاز، شامل آنال2 در ین پژوهش تجربیا
 در دانشگاه 1397 اسانس بهار نارنج در سال یکیولوژیکروبیم

 ییایمی شيزهایبخش مربوط به آنال. رفتی مشهد انجام پذیفردوس
شگاه ی اسانس بهار نارنج در آزماییایمیبات شی ترکییشامل شناسا

 يهار آزمونیو سا) دانشکده علوم (یطیست محیش زیوپاالیب
 يولوژیکروبی ميهاشگاهی در آزمايولوژیکروبی و مییایمیش

. رفتی، انجام پذ)يدانشکده کشاورز(ن ی نويهاي و فناوریصنعت
م، یاستات پتاس:  شاملیکروبی کشت ميهاطی و محییایمیمواد ش

 درصد، 96وم، الکل ینید آلومیوکالتو، کلرین سیمعرف فول
وم یل تترازولی فني، معرف تر80ن یم، توئیبتاکاروتن، سولفات سد

 يل، دیدرازیل هیکری پ-1 - ل ی فني د2و  2د،کلروفرم، یکلرا
م، ید بارید، کلریک اسینوئیک، لید سولفورید، اسیل سولفوکسایمت

تو ینتون آگار، پوتینتون براث، مولر هینت براث، مولر هینوتر
مرك  (یشگاهید آزمایتو دکستروز آگار با گریدکستروز براث وپوت

 پارسه یستیزاز شرکت نوآوران ) کایچ آمریگما آلدریآلمان و س
  . شدنديداریمشهد خر

اه یه و مراحل استخراج اسانس از گی ته- 2-2
  بهار نارنج

اه بهار نارنج با استفاده از ی، گید اسم علمییاه و تایه گیپس از ته
 ساعت عمل 3( شد يریگر با آب اسانسیکلونجر و روش تقط

. دی گرديریم آبگیه شده با سولفات سدیاسانس ته). يریگاسانس
ل به یره رنگ استریشه تیت اسانس بهار نارنج در شی نهادر

اسانس بهار نارنج . دی منتقل گردی صنعتيولوژیکروبیشگاه میآزما
خچال ی، در ییایمی و شيولوژیکروبی ميهاتا زمان انجام آزمون

  .]10[ شدينگهدار)گرادی درجه سانت4 يدما(
  ییایمی شيزهای آنال- 2-3
فنل، فالون و  (ییایمیتوشیبات فین ترکیی تع-2-3-1

 یفی کيهااسانس بهار نارنج با روش) دیفالونوئ
 یفی کيها اسانس بهار نارنج  با روشییایمیتوشیبات فی ترک

Ferric chloride)فنل ( وShinoda) دیفالون و فالونوئ (

 Ferric chloride ،2به طور خالصه در آزمون . دین گردییتع
 آهن به اسانس بهار نارنج دی درصد کلر5تر از محلول یلیلیم

بات ی و سبز نشان دهنده حضور ترکیل رنگ آبیتشک. اضافه شد
د حضور فالون یی تاي براShinodaجهت انجام آزمون .  بودیفنل

 درصد به 50تر متانول یلیلی م4د در اسانس بهار نارنج، یو فالونوئ
د به اسانس بهار نارنج یک اسیدرید کلری قطره از اس2همراه 

 و رنگ يدیبات فالونوئیرنگ قرمز نشان دهنده ترک. فه شداضا
  .]11[باشدی در اسانس می فالونیباتید کننده ترکیی تاینارنج

  ن فنل کل اسانس بهار نارنج یی تع-2-3-2
وکالتو و یس-نیفنل کل اسانس بهار نارنج با استفاده از معرف فول

ر انجام یی تغی، با اندک)1396(ک و همکاران یمطابق با روش تاج
تر معرف یلیلی م5/2 از اسانس بهار نارنج با 5/0ن روش یدر ا. شد
 اتاق يقه در دمای دق10د و به مدت ین اضافه گردی درصد فول10

م به یتر کربنات سدیلیلی م2.  شدينگهدار) گرادی درجه سانت25(
قه جذب نمونه ی دق90 زمان یمخلوط اضافه شد و پس از ط

مقدار فنل کل .  نانومتر خوانده شد765اسانس در طول موج 
د در گرم گزارش یک اسیگرم گالیلیاسانس بهار نارنج براساس م

  .]12[دیگرد
  د اسانس بهار نارنج ین فالونوئیی تع-2-3-3
د ی کلریسنجد کل اسانس بهار نارنج از روش رنگین فالونوئییتع

. دی، انجام گرد)2002(وم مطابق با روش چانگ و همکاران ینیآلوم
تر از اسانس بهار نارنج با یلیلی م5/0ن روش یبه طور خالصه در ا

 5م مخلوط شده و پس از گذشت یتر استات پتاسیکرولی م100
.  درصد اضافه شد10وم ینید آلومیتر کلریکرولی م100قه به آن یدق

تر آب مقطر یلیلی م8/2 درصد و 80تر متانول یلیلی م5/1در انتها 
قه جذب آن در ی دق30ده و پس از گذشت یدبه محلول اضافه گر

د اسانس ترنج یمقدار فالونوئ.  نانومتر خوانده شد415طول موج 
ن بر گرم وزن خشک گزارش یگرم روتیلیبر حسب م

  .]13[دیگرد
   اسانس بهار نارنج یدانیاکسیل آنتین پتانسیی تع-2-3-4
 2ج از  اسانس بهار نارنیدانیاکسیل آنتی پتانسيریگ اندازهيبرا

 -1 - ل ی فني د2 و 2کال آزاد با یزان مهار رادی میابیروش ارز
. د استفاده شدیک اسینولئیل و سنجش بتاکاروتنلیدرازیل هیکریپ

زان ی اسانس بهار نارنج به روش میدانیاکسیل آنتی پتانسیابیارز
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، انجام )2007(کال مطابق با روش کارتال و همکاران یمهار راد
 از  تریلیلی م1تر از اسانس بهار نارنج با یلیلی م1ن روش یدر ا. شد

 در اتانول  mM 2/0ل یدرازیل هیکریل پی فنيکال دیمحلول راد
قه، جذب آن در ی دق30پس از گذشت .  درصد مخلوط شد95

 اسانس يه نمونه کنترل، به جای تهيبرا. شدیریگ نانومتر اندازه517
کال ی رادی مهارکنندگدرصد. بهار نارنج از آب مقطر استفاده شد

  :، محاسبه شد1اسانس بهار نارنجبا توجه بهمعادله  نمونه
  (%) 100   = DPPH-RS activity × [As/Ac‒1] )1معادله (
  

 کنترل ي  جذب نمونهAc جذب نمونه و Asن فرمول یدر ا
 درصد به عنوان شاهد جهت صفر 95از محلول اتانول . باشد یم

  .]14[ استفاده شد کردن دستگاه اسپکتروفوتومتر
 اسانس بهار نارنج به روش یدانیاکسیت آنتیفعال

، )1998(کوس یوید مطابق با مطالعه داپکیک اسینولئیبتاکاروتنل
زان مهار ی با میدانیاکسیت آنتین روش فعالیدر ا. انجام شد

بات فرار و یجاد ترکی از ايرید و جلوگیک اسینولئیون لیداسیاکس
  .]15[رد یگی قرار میابیوگه مورد ارز کونژيدهایدروپراکسیه
   اسانس بهار نارنج ییایمیبات شی ترکیی شناسا-2-3-5

 مدل ی جرمیف سنجی متصل به طي کروماتوگراف گازاز دستگاه
Finnigant Trace Ms)شرکت سازنده :Thermo ( موجود

، دانشکده علوم، دانشگاه یطیست محیش زیوپاالیشگاه بیدر آزما
 اسانس بهار ییایمیبات شی ترکیی شناسايا مشهد بریفردوس

 اسانس بهار نارنج ییایمیبات شی ترکیی شناسا.نارنج استفاده شد
  .]16[دی، انجام گرد)2012(طبق روش الوزه و همکاران 

  یکروبی ميها آزمون- 2-4
زا با منشاء يماریزاندامگان بیر يساز فعال-2-4-1

  استاندارد مک فارلند ه یو ته ییغذا
ا یستریل، لوس سرئوسیباس استاندارد شامل یکروبیه می سو7 از 

، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا
 موجود کنسیدا آلبیکاند و یفیسالمونال ت، نوزایسودوموناسائروژ

استفاده ) يدانشکده کشاورز (ی صنعتيولوژیکروبیشگاه میدر آزما

 استاندارد از یکروبیون میه سوسپانسی تهو يسازفعال. دیگرد
، مطابق با روش ییزا با منشاء غذايماریزاندامگان بیر

 .]17[رفتی انجام پذ،)1396( و همکاران یورنوسفادرانیطالب
م مک فارلند ی مطابق با استاندارد نیکروبیسوسپانسون م

)Colony Forming Unit/mL108 ×5/1 ( زاندامگان یراز
  .ه شدی تهیینشاء غذازا با ميماریب

  چاهک آگار-2-4-2
 20متر با فاصله یلی م6 به قطر ییهادر روش چاهک آگار، چاهک

 کشت يهاطیت پاستور بر سطح محیپی پيمتر توسط انتهایلیم
ها ته چاهک. جاد شدیتو دکستروز آگار اینتون آگار و پوتیمولر ه
اهک ک از چیدرون هر . ط کشت آگار بسته شدیله محیبه وس

گرم بر یلی م45 و 35، 25، 15 يهاتر از غلظتیکرولی م20زان یم
 22/0 (یلتر سرسرنگیتر اسانس بهار نارنج که توسط فیلیلیم
ک از ی هر يبرا. خته شدی ریل شده بود به آرامیاستر) یکرونیم
م یون نی مطابق با سوسپانسییزا با منشا غذايماریزاندامگان بیر

 رشد به يها براتیپل. رفتیجام پذ انیفارلند کشت چمنمک
درجه )  قارچيبرا (25و ) هاياکتری يبرا (37 يگرمخانه با دما

 ساعت به 72 و 24 زمان یپس از ط. گراد منتقل شدندیسانت
 عدم يها، قطر هالهی و قارچییای باکتريهاهی سويب برایترت

 و گزارش يریگکش اندازهمتر توسط خطیلیرشد بر حسب م
  .]18[شد
حداقل غلظت (لوشن براث یکرودایم -2-4-3

  ) از رشدیبازدارندگ
گرم بر یلی م200ک استوك مادر با غلظت ین روش ابتدا یدر ا

. دیه گردیته) تریلیلی م10 گرم اسانس بهار نارنج در 2(تر یلیلیم
، 5/12، 25، 50، 100 ی متواليهاه شده غلظتیاز استوك ته

 100زان یمه و به یتر تهیلیلی بر مگرمیلی م562/1، 125/3، 25/6
 يا خانه96ت یکروپلی اسانس به درون ميهاتر از غلظتیکرولیم
تر از یکرولی م10ت یکروپلی ميهاک از چاهکیبه هر. خته شدیر

 96 يهاتیکروپلیم.ح شدی استاندارد تلقیکروبیون میسوسپانس
 25و ) هاياکترب يبرا (37 يدما رشد به گرمخانه با ي براياخانه
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 24 زمان یپس از ط. گراد منتقل شدندیدرجه سانت)  قارچيبرا(
 20، ی و قارچییای باکتريهاهی سويب برای ساعت به ترت72و 

 درصد، به 5د یوم کلرایل تترازولی فنيترتر معرف یکرولیم
چناچه اسانس بهار .  اضافه شديا خانه96ت یکروپلی ميهاچاهک

 کند رنگ يری جلوگیکروبیه میج توانسته باشد از رشد سونارن
 که در آن ین غلظتیاول. شودیل نمی تشکیا صورتی یقرمز ارغوان

 از یر رنگ مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت بازدارندگییتغ
  .]10[ن شدییرشد تع

  یحداقل غلظت کشندگ-2-4-4
-هک اسانس بهار نارنجاز چاین حداقل غلظت کشندگیی تعيبرا

 مشاهده نشد، یر رنگیی که در آن تغيا خانه96ت یکروپلی ميها
ط کشت یل برداشته و بر سطح محیط استریتر در شرایکرولی م10

 يبرا(تو دکستروز آگار یو پوت) هاي باکتريبرا(نتون آگار یمولر ه
 يا رشد به گرمخانه با دميها براتیپل. دیکشت انجام گرد) قارچ

گراد منتقل یدرجه سانت)  قارچيبرا (25و ) هاي باکتريبرا (37
 يهاهی سويب برای ساعت به ترت72 و 24 زمان یپس از ط. شدند
 ی از نظر رشد مورد بررسیکروبی ميهاتی پل،ی و قارچییایباکتر

 کشت شده از اسانس بهار يها از غلظتیتین پلیاول. قرار گرفت
هده نشد به عنوان حداقل غلظت  مشاینارنج که در آن کلن

  .]10[ گزارش شدیکشندگ

  ي طرح آمار- 2-5
ک طرفه، با استفاده از یانس یز واری حاصل، به روش آناليهاداده

SPSS (Version18.0, SPSS Inc., Chicago, 
USA)ها از روش نیانگیسه می مقايبرا. ز قرار گرفتیمورد آنال

- آزمونیتمام. ستفاده شدا% 5 دانکندر سطح احتمال ياچند دامنه

  .دیشتر تکرار گردیا بی مرتبه 3ها در 
  

 ج و بحثی نتا- 3
       اه بهار نارنج نشان داد کهی از گیج استخراج اسانس روغنینتا

  زان اسانسیر با آب در دستگاه کلونجر می ساعت تقط3پس از 

ج آزمـون   ینتا.  بود یوزن/ی درصد وزن  65/0استخراج شده برابر با     
 اسانس بهار نارنج در جدول ییایمیتوشیبات فی ترک یفی ک ییشناسا

 Ferricییایمیتوشـ ی فيهـا ج آزمونینتا. ، نشان داده شده است1

chloride  وShinoda ید و فالون  ی، فالونوئ یبات فنل یوجود ترک 
بات فنل ی ترکيریگج اندازهینتا. د کردییدر اسانس بهار نارنج را تا    

، آورده شـده    1رنج در جـدول     د اسانس بهـار نـا     یکل و فالوونوئ  
زان یـ موکالتو یسـ -نیفولج نشان داد که، براساس آزمون       ینتا. است

 35/41 ±46/0 شده در اسانس بهار نارنج برابـر بـا           ییفنل شناسا 
د کـل  یزان فالونوئیم. د بر گرم وزن خشکبود   یک اس یگرم گال یلیم

د یـ  کلر یسـنج  شده اسانس بهار نـارنج بـا روش رنـگ          ییشناسا
ن بـر گـرم وزن      یگرم کوئرست یلی م 98/2 ±50/0وم برابر با    ینیآلوم

 اسانس بهـار    یدانیاکسیل آنت ی پتانس يریگج اندازه ینتا. خشک بود 
ت یـ د و کـاهش ظرف    یک اسـ  یـ نوئیبتاکاروتنل يهـا نارنج بـه روش   

ج نـشان داد کـه   ینتا. ، نشان داده شده است   1 در جدول    یکالیراد
 روشـکاهش   ار نـارنج بـا     اسـانس بهـ    یدانیاکسیت آنت یزان فعال یم

گرم کروی م85/102 ±60/0رابر با  ب50ICبر حسب یکالیت رادیظرف
 اسانس بهار نارنج به روش      یدانیاکسیت آنت یفعال. تر بود یلیلیبر م 

ون یداسیزان درصد مهار اکس   ید و بر حسب م    یک اس ینوئیبتاکاروتنل
السانس ی تـشک  ي اجـزا  ییج آزمون شناسا  ینتا.بود% 60/65برابر با   

ف سـنج  یـ  متصل بـه ط ي گازیبهار نارنج با دستگاه کروماتوگراف   
 14ج نـشان داد کـه،    ینتـا . ، آورده شده اسـت    2 در جدول    یجرم
بـات در   ین ترک یاه بهار نارنج وجود دارد و ا      یب در اسانس گ   یترک

در شـکل  . ل دادی اسانس را تـشک ي درصد کل اجزا 100مجموع،  
ده اسانس بهار نارنج   ل دهن ی تشک ي اجزا یی، کروماتوگرام شناسا  1

 اسـانس  یب اصـل یـ ج نشان داد که، ترک  ینتا. نشان داده شده است   
بات یر ترک یسا.  درصد بود  29/21 با مقدار    Linaloolبهار نارنج،   

ــاصل  Linalyl anthranilate)20(%  ،D-limoneneشامل یـ
)48/12(%    ،E-nerolidol) 31/10(%    ،Famesol) 61/8(%  ،

Geranyl acetate)44/6%  ( وβ-pinene)35/5 (% بود .  
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Table 1 Phytochemical analysis, total phenolic content, total flavonoids content and antioxidant activity 
of the Citrus aurantiumessential oil 

Chemical Verification method Observation Occurrence 
Flavonols Shinoda test Orange color + 
Flavonoids Shinoda test Red solution + 
Phenolics Ferric chloride Green-bluish ++ 

IC50 - - 102.85 ±0.60 µg/ml 
ß-CL - - 65.60% 
TPC - - 41.35 ±0.46mg GAE/g DM 
TFC - - 2.98 ±0.50mg QE/g DM 
BHT - - 14.45 ±0.35 µg/ml 

Control - - 0 
+present in small concentrations; ++present in moderately high concentrations; IC50, the half maximal inhibitory 
concentration; ß –CL, β-carotene linoleic acid; TPC, total phenolic content; TFC, total flavonoids content;BHT, 

butylated hydroxyl toluene;GAE, gallic acid equivalents; QE, Qercetin equivalents; DM, dry matter. 
 

Table 2. Chemical compositions of the Citrus aurantium essential oil  
NO Compound Retention time (min) % 
1 1R-α-pinene 6.74 0.55 
2 Sabinen 7.62 1.11 
3 β-pinene 7.87 5.35 
4 D-limonene 9.26 12.48 
5 β-ocimene 9.56 4.32 
6 Linalool 11.55 21.29 
7 α-terpineol 15.09 2.01 
8 Linalyl anthranilate 17.22 20 
9 Nerol acetate 21.54 3.66 
10 Geranyl acetate 22.41 6.44 
11 Caryophyllene 24.40 2.21 
12 E-nerolidol 29.92 10.31 
13 Famesol 35.71 8.61 
14 Famesol acetate 39.67 1.66 

 Total  100 
  

 

  
Fig 1The chromatogram of the Citrus aurantium essential oil. 
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نج به  اسانس بهار ناری و ضدقارچییایاثر ضدباکتر یابیج ارزینتا
 در ییزا با منشاءغذايماری بيهاهیروش چاهک آگار بر سو

، مشخص 3همانگونه که در جدول . ، آورده شده است3جدول 
 گرم مثبت  يهاهی اسانس بهار نارنج بر سویکروبیاست اثر ضدم

 در لوکوکوس اورئوسیاستاف و نوکوایا ایستریل، لوس سرئوسیباس
 نوزایسودوموناسائروژ، یا کلیاشرش ی گرم منفيهاهیسه با سویمقا
 یج نشان داد قطر هاله بازدارندگینتا.شتر بودیبیفیسالمونال تو 

تر تا یلیلیگرم بر میلی م15ش غلظت از یاسانس بهار نارنج با افزا
ن قطر عدم رشد در یشتریب. افتیش یتر افزایلیلیگرم بر میلی م45

 با نوکوایا ایستریل ي باکتريتر برایلیلیگرم بر میلی م45غلظت 
ن قطر هاله یترکم. متر مشاهده شدیلی م50/16 ±66/0قطر هاله

 يتر مربوط به باکتریلیلیگرم بر میلی م45ز در غلظت یعدم رشد ن
 از یی، نما2در شکل . دی مشاهده گرد 80/9 ±43/0یفیسالمونال ت

 و یا کلیاشرش يهاهی اسانس نارنج بر سویقطر هاله بازدارندگ
 يج آمارینتا.  نشان داده شده استلوکوکوس اورئوسیاستاف

مورد  يها غلظتیان تمامیآزمون چاهک آگار نشان داد که، م
، یفیسالمونال ت، نوزایسودوموناس ائروژ يهاهی سوي برایبررس
 درصد 5 در سطح نوکوایا ایستریل و لوکوکوس اورئوسیاستاف

-ان غلظتیمج نشان داد که ینتا.  وجود دارديداریاختالف معن

-یلیگرم بر میلی م25 و  15تر، یلیلیگرم بر میلی م35 و 25 يها
 يتر برایلیلیگرم بر میلی م45 و 35 يهان غلظتیتر و همچنیل

 اختالف کنسیدا آلبیکاند و لوس سرئوسی، باسیا کلیاشرش
ج حداقل غلظت ینتا.  درصد مشاهده نشد5 در سطح يداریمعن

زا با يماری بيهاهی بهار نارنج بر سو از رشد اسانسیبازدارندگ
ج نشان داد ینتا. ، نشان داده شده است4 در جدول ییمنشاء غذا

 ي از رشد اسانس بهار نارنج برایکه حداقل غلظت بازدارندگ
لوکوکوس یاستاف، نوکوایا ایستریل، لوس سرئوسیباس يهاهیسو

 و یفیسالمونال ت، نوزایسودوموناسائروژ، یا کلیاشرش، اورئوس
 و 100، 50، 50، 25/6، 125/3، 25ب ی  به ترتکنسیدا آلبیکاند
 از حداقل غلظت یی، نما3در شکل . تر بودیلیلیگرم بر میلی م25

لوشن یکرودای از رشد اسانس بهار نارنج به روش میبازدارندگ
 در پژوهش حاضر نشان یزا مورد بررسيماری بيهاهیبراث بر سو

 اسانس بهار نارنج یقل غلظت کشندگج حداینتا. داده شده است
ج نشان ینتا. ، آورده شده است4زا در جدول يماری بيهاهیبر سو

ا بزرگتر ی اسانس بهار نارنج برابر یداد که حداقل غلظت کشندگ
که ی اسانس بهار نارنج بود، به طوریاز حداقل غلظت مهارکنندگ

 يه های سوي اسانس بهار نارنج برایحداقل غلظت کشندگ
، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا ایستریل، لوس سرئوسیاسب

دا یکاند و یفیسالمونال ت، نوزایسودوموناسائروژ، یا کلیاشرش
 50 و 200، 100، 100، 5/12، 125/3، 50ب ی  به ترتکنسیآلب
  . تر بودیلیلیگرم بر میلیم

Table 3 Mean inhibition zone diameters (mm) of Citrus aurantium essential oil on some food-borne 
pathogens by well diffusion agar (WDA)method 

Concentration 
Microorganism 15 mg/ml 25 mg/ml 35 mg/ml 45 mg/ml 

Pseudomonas aeruginosa - - 7.00 ±0.59a 10.20 ±0.25b 
Escherichia coli - 7.00 ±0.59a 8.10 ±0.43a 11.00 ±0.64b 
Salmonella typhi - - 7.10 ±0.58a 9.80 ±0.43b 
Bacillus cereus 7.60 ±0.70a 8.80 ±0.66a 12.00 ±0.50b 14.10 ±0.85c 

Staphylococcus aureus 7.00 ±0.50a 8.90 ±0.50b 13.20 ±0.35c 15.90 ±0.50d 
Listeria innocua 8.80 ±0.55a 11.50 ±0.50b 14.40 ±0.65c 16.80 ±0.85d 

Candida albicans 7.00 ±0.50a 9.20 ±0.50b 11.60 ±0.50c 12.10 ±0.50c 
Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b, c and d) in each row show 

significant difference at P ≤ 0.05 
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Fig 2 Inhibition zone diameters of Citrus aurantium essential oil onEscherichia coli andStaphylococcus aureusat 
concentration of 25 mg/ml. 

  
Table 4 Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal/fungicidal concentration 

(MBC/MFC) of the Citrus aurantium essential oilon some food-borne pathogens 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 

Fig 3 MIC of the Citrus aurantium essential by microdilution broth method. 
 

اه بهار ی برگ گییایمیبات شی، ترک)1393( و همکاران یهاشم
ن پژوهشگران نشان داد که یج اینتا.  کردندیینارنج را شناسا

ب اسانس ین ترکیشتری درصد ب41/32 با مقدار Linaloolب یترک
 ییایمیبات شی، ترک)2012(الوزه و همکاران . ]19[ نارنج بودبهار

ن یا.  قرار دادندی مختلف مورد بررسيهابهار نارنج را در فصل
 تا Linalool) 2/43ب ی ترک3پژوهشگران گزارش دادند که، 

97/65(%  ،linalyl acetate)77/0 و  %) 77/24 تاα-
terpineol) 29/9 س بهار نارنج  اسانی اصلياجزا %) 12/12 تا

 شده ییبات شناسایزان ترکیان مین تفاوت مین محققیا. باشدیم
، زمان برداشت، یکی اکولوژيهادر اسانس بهار نارنج را به تفاوت

سارو و همکاران .]16[نسبت دادند...  رشد و يآب و هوا، دما
 یی اسانس بهار نارنج را مورد شناساییایمیبات شی، ترک)2013(

Microorganism MIC (mg/ml) MBC/MFC 
(mg/ml) 

Pseudomonas aeruginosa 50 100 
Escherichia coli 50 100 
Salmonella typhi 100 200 
Bacillus cereus 25 50 

Staphylococcus aureus 6.25 12.5 
Listeria innocua 3.125 3.125 
Candida albicans 25 50 
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 ی را جز اصلLinaloolب ین پژوهشگران ترکیا. قرار دادند
 يهاافتهین محققان با یج اینتا. اسانس بهار نارنج گزارش کردند
، )2016 (یاژدرزادهو حجت.]20[پژوهش حاضر مطابقت داشت

ده و نارس بهار نارنج را مورد ی برگ، پوست رسییایمیبات شیترک
ب یبه ترتن پژوهشگران نشان داد که یج اینتا.  قرار دادندیبررس

ده و نارس بهار یب در اسانس برگ، پوست رسی ترک21 و 39، 34
 و Linaloolها  اسانسی در تمامیب اصلیترک. نارنج وجود دارد

Limoneneبات ی، ترک)2013(ک ی و مازوئيکارو.]21[ بود
 ي گازی اسانس بهار نارنج را با دستگاه کروماتوگرافییایمیش

ن پژوهشگران نشان داد که ی اجینتا.  قرار دادندییمورد شناسا
ن یا. ل دهنده اسانس بودی تشکی جز اصلLimoneneب یترک

 را در اسانس بهار يدی و فالونوئیبات فنلیمحققان وجود ترک
بات ی، ترک)2012(عمار و همکاران . ]22[د کردندیینارنج تا

ن یج اینتا.  قرار دادندی بهار نارنج را مورد بررسییایمیش
 یب اصلیترک % 5/27 با Limoneneداد که پژوهشگران نشان 

، )2016( و همکاران يدهکورد. ]23[اسانس بهار نارنج بود
 اسانس بهار نارنج یجز اصلLimoneneب یگزارش داد که ترک

 مشابه يهار پژوهشیج پژوهش حاضر با سایسه نتایمقا.]24[بود
 Linaloolبیدر پژوهش حاضر ترک.  مشابه بوديادیتا حدود ز

ژن یب مونوترپن اکسین ترکیا.  اسانس بهار نارنج بودیجز اصل
 یبی که به صورت ترکیدار چه در حالت خالص و چه در زمان

ن یعالوه بر ا.  استیی باالیکروبیمت ضدی فعاليباشد دارا
 با β-pinene و α-pinene ،Caryophyllene مانند یباتیترک

ود داشت، اما زان اندك وجینکه در اسانس بهار نارنج به میوجود ا
ز نقش یبات نین ترکیدهد که ای گوناگون نشان ميهاپژوهش

 مختلف يهاها و اسانس عصارهیکروبیمت ضدی در فعالياعمده
 يهان امر را پژوهشگران مختلف به گروهیعلت ا. اهان داردیگ
ر یبات با ساین ترکی که ایستینرژین اثر سیل و همچنیدروکسیه

  .]16[اند کند مرتبط دانستهیجاد می موجود در اسانس اياجزا
 یدانیاکسیت آنتی، فنل کل و فعال)1393( و همکاران یهاشم

ن یج اینتا.  قرار دادندیاه بهار نارنج را مورد بررسیبرگ گ
 1/7زان فنل کل اسانس بهار نارنج ی مپژوهشگران نشان داد که

. ک بر حسب وزن خشک بودید گالی اسي گرم بر مبنایلیم
 اسانس یدانیاکسیت آنتیزان فعالین پژوهشگران می انیهمچن

تر یلیلیگرم بر میلی م961/0 برابر با 50ECنارنج را بر حسب 

، )1998( که کوپر و واشبورن يدر مطالعه ا. ]19[گزارش کردند
ه شده از بهار نارنج ید در عصاره تهیانجام دادند وجود فالونوئ

 یدانی اکسیت آنتی، فعال)2012(الوزه و همکاران .]25[د شد ییتا
ت ی کاهش ظرفيهابا روش مختلف يهادر فصلبهار نارنج را 

ن پژوهشگران یا.  کردنديریگ اندازهABTSکال ی و رادیکالیراد
 اسانس بهار نارنج یدانیاکسیت آنتیزان فعالیگزارش کردند که م

ن ین محققیا. ف بودیدر تمام فصول سال به جز فصل تابستان ضع
-یت آنتی کاهش فعالیل اصلی را دلیبات فنلین ترکییامقدار پ

، )2012(عمار و همکاران .]16[ بهار نارنج ذکر نمودندیدانیاکس
ن یا.  قرار دادندی بهار نارنج را مورد بررسیدانیاکسیت آنتیفعال

کال ی بهار نارنج را به روش رادیدانیاکسیت آنتیمحققان فعال
ABTS 50 برحسبIC تر گزارش یلیلیگرم بر میلی م672 برابر با

 و یبات فنلیزان ترکی، م)2012( و همکاران یمیکر. کردند
گرم یلی م55/4ب ی بهار نارنج را به ترتی عصاره متانوليدیفالونوئ

ن بر یگرم کوئرستیلی م83/3د بر گرم وزن خشک و یک اسیگال
، )2012( و همکاران یمجنون.]23[گرم وزن خشک گزارش کردند

ل یسه با بوتی اسانس بهار نارنج را در مقایدانیاکسیتت آنیفعال
ن پزوهشگران یا. زول مورد پژوهش قرار دادندی آنیدروکسیه

 اسانس بهار نارنج کمتر از یدانیاکسیگزارش کردند که قدرت آنت
ت یز فعالیدر پژوهش حاضر ن. زول بودی آنیدروکسیل هیبوت
 تولوئن یدروکسیل هیت اسانس بهار نارنج کمتر از بویدانیاکسیآنت

 یدانیاکسیت آنتی، فعال)2013(بنامروچه و همکاران .]26[بود
 % 77 را دیک اسینوئیبتاکاروتنلاسانس بهار نارنج به روش 

ن پژوهشگران با مطالعه حاضر مطابقت یج اینتا. گزارش کردند
، یدانیاکسیت آنتی، فعال)2013( و همکاران یموله.]27[داشت

 قرار ی بهار نارنج را مورد بررسيدیالونوئ و فیبات فنلیترک
بات ی از ترکین پژوهشگران بهار نارنج منبع خوبیج اینتا. دادند

 آن بر حسب یدانیاکسیت آنتیباشد، و فعالی ميدی و فالونوئیفنل
50IC و يکارو.تر بودیلیلیکروگرم بر می م33/303 برابر با 

سه ینارنج را در مقا بهار یدانیاکسیت آنتی، فعال)2013(ک یمازوئ
ن و یدیزی آنیدروکسیل هی تولوئن، بوتیدروکسیل هیبا بوت

ن پژوهشگران یج اینتا.  قرار دادندیابید مورد ارزیک اسیآسکورب
-یسه با آنتی بهار نارنج در مقایدانیاکسیت آنتینشان داد که فعال

ن پژوهشگران بهار یجه ای مناسب بوده، در نتي سنتزيهایدانیاکس
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شنهاد ی پیدانیاکسید آنتیک منبع جدی را به عنوان نارنج
  .]28[دادند

 نانو ذرات یکروبیمت ضدی، فعال)1396(درزاده و همکاران یح
، یا کلیاشرش يهاينقره عصاره بهار نارنج را بر باکتر

لوس یباس و لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوزایسودوموناس ائروژ
 و حداقل ی حداقل غلظت مهارکنندگيها به روشسرئوس

ن پژوهشگران یج اینتا.  قرار دادندی مورد بررسیغلظت کشندگ
 نانو ذرات نقره عصاره بهار ینشان داد که حداقل غلظت کشندگ

ن یج اینتا. ]8[ بودینارنج بزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگ
الوزه و همکاران . داشتیمطالعه با پژوهش حاضر همخوان

 يهاس بهار نارنج را با روش اسانیکروبیمت ضدی، فعال)2012(
 يهاهی از سويلوشن براث بر تعدادیکرودایوژن و میفیسک دید
ن یج اینتا.  قرار دادندی مورد بررسیتنط برونیزا در شرايماریب

-ي گرم مثبت نسبت به باکتريهايپژوهشگران نشان داد که باکتر
 ين باکتری حساس تر بوده و همچنی گرم منفيها

ن مقاومت را در برابر اسانس بهار یتر کماورئوسلوکوکوس یاستاف
ن گزارش دادند که ین همچنین محققیا. نارنج از خود نشان داد

ن یتوان از ای مناسب بهار نارنج، میکروبیمت ضدیبا توجه به فعال
. ]16[اسانس به عنوان نگهدارنده در صنعت غذا بهره جست

 نارنج را بر  بهاريها عصارهیکروبی، اثر ضدم)2012(گوپال 
عمار و .]29[د قرار دادییزا مورد تايماریزاندامگان بی ريتعداد

 اسانس بهار نارنج را به یکروبیمت ضدی، فعال)2012(همکاران 
ط یزا در شرايماریزاندامگان بی از ريروش چاهک آگار بر تعداد

ن پژوهشگران قطر هاله یا.  قرار دادندی مورد بررسیاهشگیآزما
 یه گرم منفی اسانس بهار نارنج بر سویروبکیعدم رشد م

در . ]23[متر ذکر کردندیلی م19را نوزا یسودوموناس ائروژ
سودوموناس  ي باکتريپژوهش حاضر قطر مشاهده شده برا

، )2016( و همکاران یهاشم.متر بودیلی م20/10 نوزایائروژ
ا یاشرش يهاهی عصاره بهار نارنج را بر سویکروبیمت ضدیفعال
 و لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوزایسودوموناس ائروژ ،یکل

ن پژوهشگران یج اینتا.  قرار دادندی مورد بررسلوس سرئوسیباس
 و لوکوکوس اورئوسیاستاف( گرم مثبت يهاينشان داد که باکتر

 یا کلیاشرش (ی گرم منفيهاينسبت به باکتر) لوس سرئوسیباس
کسان ی غلظت تر بودند و درحساس) نوزایسودوموناس ائروژو 

 ي قطر هاله عدم رشد بزرگترياز عصاره بهار نارنج دارا

 برگ، یکروبیمت ضدی، فعال)2016 (یاژدرزادهو حجت.]30[بودند
 يزايماریزاندامگان بیده و نارس بهار نارنج را بر ریپوست رس

گال یش، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، لوس سرئوسیباس
 ی مورد بررسهیزیسس سرویساکاروماو  یفیسالمونال ت، يسانترید

 يها اسانسین پژوهشگران نشان دادکه تمامیج اینتا. قرار دادند
 بر یکروبیمت ضدی بوده و فعالیکروبی اثر ضد ميبهار نارنج دارا

ن یا.  بودی گرم منفيهاهیشتر از سوی گرم مثبت بيهاهیسو
دارنده محققان استفاده از اسانس بهار نارنج را به عنوان نگه

ل یاکثرا پژوهشگران دل. ]21[شنهاد کردندی در صنعت غذا پیعیطب
 گرم يها گرم مثبت نسبت به باکتريهايتر بودن باکترحساس

 يهاباکتر. اند ذکر کردهیواره سلولی از اختالف دی را ناشیمنف
ه ی که اليه بوده، به طوری غشا دو الي دارایگرم منف

 واقع ی پالسمي پري در فضای گرم منفيهايکتر بایکانیدوگلیپپت
 یی فضای خارجي و غشای داخليحدفاصل غشا(شده است 

-میآنز). شودی گفته می پالسمي پريوجود دارد که به آن فضا
 يهامیناز و آنزیلیسی از جمله فسفاتاز، پروتئازها، پنی مختلفيها

-مولکولبات و ید قادر هستند ترکیکوزینوگلیله کننده آمیفسفور
 یدر حال. ه کنندی را تجزی پالسمي پري وارده شده به فضايها

 وجود ندارد و مواد یین فضای گرم مثبت چنيهايکه در باکتر
 و یواره سلولیتوانند وارد دی می به راحتی به راحتیکروبیمضد
. ها گردندن رفتن آنی شده و باعث از بیتوپالسمی سيغشا

 بر ی گرم منفيهاي در باکتریولواره سلیقسمت اعظم ساختمان د
د یساکاریپوپلین و لیپوپروتئی گرم مثبت از ليهايخالف باکتر

 يهايتوان مقاومت باالتر باکتریجه میل شده است، در نتیتشک
 يل غشای به دلیاهی گيهاها و عصاره نسبت به اسانسیگرم منف

 یبات چربیر قابل نفوذ به ترکیبا غی تقری خارجيدیپیفسفول
  .]31 و 7[دوست نسبت داد

  

 يریجه گی نت- 4
ان کرد که اسانس بهار نارنج یتوان بی می کليک جمع بندیدر 
 گرم يهاي بر باکتري به مراتب باالتریکروبیمت ضدی فعاليدارا

، یبات فنلیوجود ترک.  داشتی گرم منفيمثبت نسبت به باکترها
اسانس بهار . د شدییرنج تا در اسانس بهار نايدیفالون و فالونوئ

 اسانس ی بود که جز اصليبات متعددی ترکينارنج دارا
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Linalool ن پژوهش نشان داد یج اینتا. بود % 29/21  با مقدار
 نسبت يتر کمیدانیاکسیت آنتی فعاليکه اسانس بهار نارنج دارا

ن و مقاومت یترحساس.  تولوئنداشتیدروکسیل هیبه بوت
ب یزا نسبت به اسانس بهار نارنج به ترتيماریزاندامگان بیر
گردد اثر اسانس یشنهاد میپ.  بودیفیسالمونال ت و نوکوایا ایستریل

 يهان آزمونیزا و همچنيماریزاندامگان بیر ریبهار نارنج بر سا
ل بالقوه یرد تا بتوان از پتانسیتر انجام گ به صورت گستردهینیبال

 .مند شد بهرهيو داروساز ییع غذایاسانس بهار نارنج در صنا
 

 ر و تشکری تقد- 5
 47363/2 مصوب با کد یمقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهش

نویسندگان مقاله بر خود الزم . باشدی مشهد میدر دانشگاه فردوس
ل ی مشهد به دلی دانشگاه فردوسیدانند که از معاونت پژوهشیم

ه مانی صمی این طرح پژوهشي جهت اجرای ماليهامساعدت
  . نمایندیتشکر و قدردان
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Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil on some food-
borne pathogens and determination of its chemical compounds, total 

phenolcontent, total flavonoids content and antioxidant potential  
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      In this study, the antimicrobial effect of Citrus aurantiumessential oil was evaluated on Bacillus 
cereus,Listeria innocua, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhi and Candida albicans. The chemical compounds, total phenolcontent, total flavonoids content and 
antioxidant potential of the essential oil were determined. The results of the phytochemical analyses 
(Ferric chloride and Shinoda) showed that phenol, flavonoids and flavone existed in the essential oil. 
Based on gas chromatography–mass spectrometry results, 19 compounds were identified in Citrus 
aurantium essential oil and Linalool (21.29 %) was the major one.The total phenolic content and total 
flavonoids content of the essential oil were equal to 41.35 ± 0.46 mg GAE/g DM and 2.98 ±0.50 mg QE/g 
DM respectively. Based on radical Scavenging and β-carotene linoleic acid, the antioxidant potential of 
theessential oil was equal to 102.85 ± 0.60 μg/ml and 65.60% respectively. The longest and shortest 
diameters of the inhibition zone at a concentration of 45 mg/ml pertained toListeria innocua (16.50 ±0.66 
mm) and Salmonella typhi (9.80 ±0.43 mm) respectively.The minimum inhibitory concentration of the 
essential oil ranged from 3.125 mg/ml to 100 mg/ml, while its minimum bactericidal/fungicidal 
concentration ranged from 3.125 mg/ml to 200 mg/ml. Based on the present research, the antioxidant 
potential and antimicrobial activity of Citrus aurantium essential oil were tested on several food-borne 
pathogens; thus, it can be used in food products. 
 
 
Keywords:Citrus aurantium, Pathogenic microorganisms, Microdilution broth, Phytochemical analysis. 
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