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  دهیچک
ه شده و یبا استفاده از امواج فراصوت ته% 15 و 10، 5، 3، 1 يره سبز و لعل کوهستان در غلظت های حاصل از دو اسانس زيون هاین مقاله امولسیدر ا

 خود را حفظ کردند، يداریفوژ پایون ها پس از سانتری امولسیج نشان داد که تمامینتا. دی گردیون ها بررسین امولسی ایکروبی و ضد میکیزیات فیخصوص
از . خروج از انجماد دو فاز شدند-  انجمادي دار بوده، اما پس از گذراندن چرخهی سرما را گذارنده بودند،پا- حرارتي  که چرخهییها ونین تمام امولسیهمچن

 يها  کدورت نمونهيریگ اندازه.  شدند، دوفاز شدندي روزه نگهدار35ه به مدت  درج45 ي که در دماي%15 و 10ها ونیونها، نمونه امولسیان نمونه امولسیم
 ی اثر بازدارندگيون در برابر دو باکتریهر دو امولس. ابدی ی ميشتریون کدورت بیش غلظت فاز پراکنده، امولسیون با اسپکتوفتومتر، نشان داد که با افزایامولس

 در هر یاز طرف. ل دادندی تشکي بزرگتريلوکوکوس اورئوس هاله یون لعل کوهستان در برابر استافی و امولسیاکلیره در برابر اشرشیون زیداشتند، اما امولس
  .افتیش یش غلظت، قطرهاله عدم رشد افزایون با افزایدو امولس

  
  ره سبز، اسانس، التراسوندیون، لعل کوهستان، زی امولس: واژگاندیکل
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   مقدمه- 1
 هستند که در آن ی ناهمگنيدی کلوئيهاستمیها سونیامولس

ع یوسته به شکل قطرات در مایع به صورت ناپیک مایحداقل 
ن ی ايهاتی از جمله محدود.]1[ پراکنده شده است يگرید
ل ی که به دليباشد به نحوی آنها میکینای ترموديداریها ناپاستمیس

ن دو فاز یته بی و اختالف دانسین سطحی کشش بيرویوجود ن
شود، از جمله  یون در گذر زمان شکسته شده و دوفاز میامولس

، 1 شدنياتوان به خامهیها مونی امولسیکیزی فيداریموارد ناپا
ن ین بیدر ا. ]2[اشاره کرد ..  و3ختنی، و هم آم2انبوهش

 هستند که دربرابر یکینتی سيداریبا پایهاستمیها، سونینانوامولس
ل اندازه ذرات خود ی شدن مقاومت کرده و به دليارسوب و خامه

  .شوندیده میمه شفاف دیا نیبه صورت شفاف 
 یکروبی، با اثرات ضدمیاهیبات فرار گیترکیاهی گيها اسانس

بات ین ترکیز عملکرد ایشناخته شده هستندکهمطالعات مختلف،ن
 فرموله ید نموده است، از طرفیی پاتوژن تايهايرا در برابر باکتر

 يهاستمیبه صورت نانوذرات در سیاهی گيها کردن اسانس
 آنها را بهبود یکروبیت ضدمیتواند فعال ی آب ميهیرسانش بر پا

ل ی به دلی آبيهاها در محلول استفاده ازاسانس. ]3[بخشد 
 ییایمی و شیکیزی فيدارین، فشار بخار باال و ناپاییت پایمحلول

ن مشکالت ی غلبه بر اي برای مختلفيهاروش. باشدیمشکل م
ون یستم نانوامولسی از آنها استفاده از سیکی شده است که یطراح

ار ی با ذرات بسییهاونید امولسی توليفراصوت اجازه. ]4[است 
 مختلف را فراهم يهاونی استفاده در فرموالسيکوچک را برا

 با اندازه ذرات ییهاونید نانوامولسیل توين روش برایا.]5[کند یم
ن روش از یدر ا.  کمشناخته شده استیارکوچک و پراکندگیبس

شودو با یلوهرتز و باالتر استفاده می ک20 با فرکانس یامواجصوت
 ی صوتيها آن حفرهي و در ادامهیکیعمل فراصوت، لرزش مکان

 يهاج مويدی توليهان حفرهیب ایدر ادامه تخر. شود یجاد میا
شودکه سبب درهم شکستن ذرات  ی حاصل مي قدرتمندیتنش

 ي اسانس هاي حاويون هایامولس. ]6[گردد یدرشت م
ن یش قرار گرفته اند، در ای در صنعت غذا مورد ازمایکروبیضدم

شن در آب را که یون اسانس آوی و همکاران نانوامولسيریرابطه م

                                                             
1. Creaming 
2. Flocculation 
3. Coalescence 

ر  بود مورد یپنن و آبی مختلف مالتودکستري غلظت هايحاو
 اسانس ي حاويهاونین نانوامولسیهمچن ،]7[ قرار دادند یبررس

ز راندمان ی و نییایمی و شیکیزی فيهایژگید شده و ویز تولیر نیس
 . ]8[ قرارگرفته است ین اسانس مورد بررسی ایدرون پوشان

ز توسط محققان ی نيرازیشن شی اسانس آويون حاوینانوامولس
د ییتاO157: H7 یاکلیشی اشريه باکتریه شده و اثرات ان علیته

 VentOliveria(.گیاه لعل کوهستان . ]9[ده است یگرد
decumbens (ران ی ایان بوده و در مناطق جنوبیاز خانواده چتر

 در یاهبه صورت سنتین گی ایی هوايهابخش. شودیافت می
 یبق بررسط. ردیگی مورد استفاده قرار می عفونيهايماریدرمان ب
 در ی خوبیکروبیاه اثرات ضدمین گی و همکاران اسانس ایمحبوب

ها از خود نشان ز قارچی و نی منفگرم،گرم مثبت يهايبرابر باکتر
ز که از ین) Cuminum cyminum(ره سبز ی ز. ]10[دهد یم
م ید از قدیرو ی مياترانهی مدي است که در آب و هوایاهانیگ

ران بوده و خواص ی مهم اياهی و ادوییاهان داوری از گیکیام یاال
 شناخته شده است، ی آن به خوبي و ضد باکتریدرمان

ره سبز وجود ی اسانس حاصله از زیرالسادات در بررسیحق
 آن يموثرهبات یز ترکی آن را اثبات کرده و نیدانی اکسیخواص انت

ن نمود یی تعي گازی کارماتوگرافيهارا با استفاده از روش
ره سبز در ی اسانس زی بررسی طیانین رومیهمچن،]11[

 آن را در برابر یر بازدارندگی مختلف تاثيهاغلظت
ن یهدف از ا. ]12[د نمود یی تاStreptococcus iniaeيباکتر

 يهاونیلس امویکروبی و ضدمیکیزیات فی خصوصیمطالعه بررس
، 3، 1 يهاره و لعل کوهستان با غلظتیه شده از دو اسانس زیته
قه فراصوت ی دق20 و 10 دو زمان یه شده در طیته% 15 و 10، 5
  .باشدیم
  

   مواد و روش ها- 2
ج اسانس اصفهان یره و لعل کوهستان از شرکت باری زيهااسانس

لتر یف. ه شدی کشت از شرکت مرك تهيهاطیمح.  شديداریخر
ل جت یوفیها از شرکت بال کردن نمونهی استري برایسر سرنگ

)0,45 µm (مورد استفاده يهايباکتر. دی گرديداریخر 
لوکوکوس ی و استافATCC 25922 یاکلیشی اشريهاهیسو
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 يدی و تولیموسسه پژوهش از ATCC 25923اورئوس 
  .ه شدندیتهبهارافشان 

  ونیولسه امی ته- 2-1
با ) 1396( و همکاران يریون بر اساس روش می امولسيه یته

ه با حل ی اوليدی کلوئونیوسپانسس. ]7[ر انجام شد یی تغیاندک
 با 80ن یر توئیفایلعل کوهستان و امولسره و ی زيهاکردن اسانس

ه شده و سپس با آب مقطر به ی  تهw/w (50:50 (یوزننسبت 
، 1 يهاد تا غلظتیمخلوط گردیسیقه با همزنمغناطی دق10مدت 

 حاصلهبه يهاونیسپسسوسپانس.دیبه دست آ% 15 و 10، 5، 3
 ,Topsonics(مار فراصوتیزتر شدن ذرات تحت تیجهت ر

Iran (وات، زمان 175توان : ر قرار گرفتی زیاتیط عملیبا شرا 
. قهی دق20 و 10ه، زمان کل عمل ی ثان7ه، زمان عمل ی ثان3آف 

 يند ظرف محتواین فرایش دما حی از افزايری جلوگيبرا
 آن ي که دمايون در حمام آب خنک قرار گرفت به نحویامولس

ه در ظروف ی پس از تهيدیون تولیامولس.  نشدºC 25 فراتر از
شات در یدار قرار داده شده و تا زمان آزماره و دربی تياشهیش
مارها با توجه به زمان اعمال فراصوت بر یت.  شديخچال نگهداری

  : شدنديگذارر شمارهیآنها و غلظت اسانس به صورت ز
Table1 Micro -emulsionsprepared by different 

time and essential oil concentrations 
 time concentration 

Treatment 
No.   

1 10 1 
2 10 3 
3 10 5 
4 10 10 
5 10 15 
6 20 1 
7 20 3 
8 20 5 
9 20 10 
10 20 15 

  
  ونی امولسيداری پايری اندازه گ- 2-2

خته ی ريتریلیلی م15ک لوله فالکون یمار در یتر از هر تیلیلی م12
 يها سه سر نمونهیاز تمام. شده و درب آن محکم بسته شد

روز 35 به مدت ºC 45 وºC 4،ºC 25يد شد و در سه دمایتول
 ی روزه بررس7جدا شدن فاز در فواصل .  شدينگهدار

 يریاندازه گ) HC( لوله ي جدا شده در بااليهیارتفاع ال.دیگرد
ون بر حسب ارتفاع ی امولسيداریشده و شاخص پا

ر ی جدا شده به صورت زيهیو ارتفاع ال) HE(ون یامولسیهیاول
  :]7[د یمحاسبه گرد

  
  کینامی ترموديداری پا- 2-3

خته ی ريتریلیلی م15تر در لوله فالکون یلیلی م10از هر نمونه 
. فوژ شدی اتاق سانتري در دماg 4472در ساعت 1شده و به مدت 

  .]3[د ی گرديریها سپس اندازه گ  فاز نمونهییجدا
  سرما-  حرارتي چرخه - 2-4
 قرار يتریلیلی م5/1وب یکروتیتر از هر نمونه را در میلیلیم5/1

 ساعت در 48 و بالفاصله ºC45 ي ساعت در دما48داده و 
 مثبت يجهیت فاز به صورت نيجداساز.  قرار داده شدºC 4يدما

  .]13[ گزارش شد یا منفی
  خروج از انجماد-زری استرس فر- 2-5
خته ی ريتریلیلیم5/1کروب یمار درون میتر از هر تیلیلی م5/1

 48 و بالفاصله پس از آن - ºC20 ي ساعت در دما48شده و 
 فاز به صورت يجداساز.  قرارداده شدºC 25يساعت در دما

  .]13[  گزارش شدیا منفی مثبت يجهینت
   کدورت- 2-6

ق شده و جذب آنها ی در آب مقطر رق1:100ها به نسبت ونیامولس
کدورت .  شديری نانومتر اندازه گ400 و 800 يهادر طول موج

 نانومتر بهنسبت 800ها به صورت نسبت جذب در ونیامولس
از آب مقطر به عنوان . شود یف می نانومتر تعر400جذب در 

 ).14(شاهد استفاده شد 

ون به ی امولسیکروبی اثر ضدمیابی ارز- 2-7
  وژنیفیسک دیروش د

 گرم يها در برابر دو باکترونی امولسیکروبیات ضدمیخصوص
لوکوکوس اورئوس بر اساس ی و گرم مثبت استافیاکلیشی اشریمنف

وژن و یفیسک دیبا روش د]9[ و همکاران یروش معصوم
 ي رويابتدا باکتر. دین گردیی قطر هاله عدم رشد تعيریگ اندازه

ک ید و سپس از آن یط کشت مناسب کشت گردیمح
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ه شد و با استفاده یم مک فارلند تهی معادل نیکروبیون میسوسپانس
 يت حاوی پلي رویکروبیون میل، سوسپانسیک سوآب استریاز 
 10.دیکشت گرد ینتون آگار به صورت چمنیط کشت مولر هیمح

 6 بالنک با قطر يهاسکی ديمار اسانس رویتر از هر تیکرولیم
. ح شده، قرار داده شدیط کشت تلقی محيمتر لود شده و رویلیم
 شدند يگذار گرمخانهºC 37ي ساعت در دما24ها به مدت تیپل

 يریگمتر اندازهیلی بر حسب می بازدارندگيو پس از آن قطر هاله
  .شد
  يز آماری آنال- 2-8

 یمدل خط.  استفاده شدSPSS 16افزار ن مطالعه از نرمیدر ا
سه یانس و ازمقایل واریه و تحلی تجزيبرا) GLM(افه یم یتعم

ن ین بیانگی اختالف ميداری معنی بررسين دانکن برایانگیم
 يداری پای بررسيبرا. درصد استفاده شد05/0مارها در سطحیت

 يهايریگز اندازهی روزه از آنال35 يک دورهیها در ونیامولس
  . درصد استفاده شد05/0نان ی با سطح اطميتکرار

  

  ج و بحثی نتا- 3
  ونی امولسيداری پا- 3-1
ره و لعل کوهستان در یز% 15 و 10 يهاونی امولسيداریج پاینتا
ها ونیامولس. اند  آورده شده2 و 1ب در شکل ی به ترتºC 45يدما

 ي روز نگهدار35 به مدت ºC 45 وºC4، ºC 25يدر سه دما
که در % 15 و 10 با غلظت ییهان تنها نمونهین بیشدند و در ا

دو یهاونی شده بود،دو فاز شدندو امولسي نگهدارºC45 يدما
ها داده( نداشتند ي فازيچگونه جداسازیگر،هی دي نگهداريدما

ره یون زی مشخص است که امولس1در شکل ). آورده نشده اند
قه تحت فراصوت قرار گرفته، نسبت به ی دق20 مدت سبز که به

 يعتر دچار جداسازیقه فراصوت شده سری دق10 که یونیامولس
 به ي که امولسون دوم از شروع نگهداري شده است به طوريفاز
 10ون با ی که امولسیدر حال.  فاز را نشان داديج جداسازیتدر
. را نشان داد فاز ي دوم به بعد جداسازيقه فراصوت از هفتهیدق
ن روند در ی بود اما ایون نزولی فاز در هر دو امولسير جداسازیس

 2در شکل .  داشتيب تندتریقه فراصوت شی دق20ون با یامولس
دهد روند یون اسانس لعل کوهستان را نشان میکه امولس

در هر دو . ره متفاوت استیون زی فاز کامال با امولسيجداساز
مار با یقه تی دق20 (2و ) مار با فراصوتیقه تی دق10 (1ون یامولس

 رخ نداد و ی فاز قابل توجهي جداساز28تا روز ) فراصوت
 10 که تحت یونی به بعد امولس28دار بود، از روز یون پایامولس

 را نشان داد ی فاز واضحيقه فراصوت قرار گرفته بود جداسازیدق
ه بود قه فراصوت قرارگرفتی دق20 که تحت یونیکه امولسیدر حال

ن یا.  نشان داد1ون ی نسبت به امولسيار کمتری فاز بسییجدا
ره بود چرا که در یون اسانس زیحالت کامال برعکس امولس

 يداریقه فراصوت سبب کاهش پای دق20ره یون اسانس زیامولس
  .ون شده بودیامولس

ن ی دارد که مهمتری بستگيها به عوامل متعددونی امولسيداریناپا
رات با اندازه یین تغیباشد، ایزرگ شدن قطرات مآنها تجمع و ب

طبق قانون . ع آنها در فاز پراکنده ارتباط داردیقطرات و نحوه توز
استوکس، سرعت حرکت ذرات با مربع شعاع ذرات در ارتباط 

ش یون با کاهش اندازه ذرات و افزای امولسيدارین پایبنابرا،است
ش دما با کاهش ی افزای از طرف. ]15[ابد ییش می افزايگرانرو

. ون را کاهش دهدی امولسيداریتواند پا ی ميته و گرانرویسکوزیو
مارها، و ی تیر به اسانس در تمامیفایبا توجه به نسبت ثابت امولس

توان دما ی رخ داده است، مºC 45ي تنها در دماين که جداسازیا
ر دایپا. ون ها دانستی امولسيدارین عوامل ناپای از مهمتریکیرا 

ز ی روز و ن35 در طول 25و ºC 4يها در دو دمابودن نمونه
توان به نقش مواد  یرا م% 5 و 3، 1 يون های امولسی تماميداریپا
. مرتبط دانست) 80ن یر توئیفاینجا امولسیدر ا(واره ید

عتر کاهش یشتر و سری را بیتوانند کشش سطحیرها میفایامولس
 دهند ينس را در خود جاز اسای آبگريها ملکولیداده و به نوع

ن رابطه یدر ا)16( را فراهم آورند ی خوبيداریق پاین طریو بد
 آن برابر با HLB است که یونیر یک سورفاکتنت غی، 80ن یتوئ
 اسانس در آب مناسب يهاونی امولسيجه برای بوده و در نت15

 ين سورفکتانت در ساختار خود چهار سر حاوی باشد، ایم
د شده ی تولCMC(4(سل ی میغلظت بحران. عوامل آبدوست دارد

 در mM 0,015 تا 0,010 ير در محدوده یفاین امولسیتوسط ا
ها سلی باالتر از آن، ميهاباشند، در غلظتی درجه م25 يدما

 ي فازيداریش اندازه سبب ناپایخود مجتمع شده و با افزا

                                                             
4. critical micelleconcentration 
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 و 10 با غلظت يهاونی در امولسن حالتی که ا]17[شوند  یم
 هم در دو يداری درجه روند ناپا45 يدر دما. مشاهده شد% 15

قه فراصوت متفاوت ی دق20 و 10 يمارهایاسانس و هم تحت ت
ند و ین زمان فرایان کردند که بی ب]18[ونفال و همکاران یبود، هما

 ی معکوسيرابطه) هاونی امولسيداریجه پایو درنت(قطر ذرات 
شتر باشد، یند فراصوت بی هر قدر زمان فرایعنی. برقرار است

 دارند تا توسط يشتری روغن فرصت بيذرات شکسته شده
ون کمک ی امولسيداری شوند که به پایده ر پوششیفایامولس

 که یان کردند در صورتین محققان بیگر همیاز طرف د. کندیم
 يدیز تولی پوشاندن ذرات رير در دسترس برایفایزان امولسیم
 ی فعال سطحيل کمبود مادهی نباشد، به دلی کافین تنش برشیح

ز یند و نی فراییده و کارایگر چسبیکدیذرات ممکن است به 
ش یگر با افزایاز طرف د. ر را کاهش دهندیفای امولسيداریپا

 ذرات ممکن يل شده روی تشکيریفای امولسيشدت تنش، غشا
رات گردد که منجر به ش قطر ذیب شده و سبب افزایاست تخر

 با آنچه در يریجه گین نتیا. شودیون می امولسيداریناپا
ره مشاهده شد مطابقت دارد و یون اسانس زی امولسيها نمونه

قه فراصوت به ی دق20ون پس از ی امولسيداریاحتماال کاهش پا
ون ی در مورد امولسی روند مشابهیاز طرف. تواند باشدیل مین دلیا

ن تفاوت احتماال مرتبط با تفاوت در یا. هده نشداسانس لعل مشا
بات یماً به ترکیباشد که مستق یها من اسانسیز بودن ایزان آبگریم

ر یفاین کهامولسیل دهنده اسانس مربوط است، با توجه به ایتشک
 داشته و 10 باالتر از HLBشین آزمایمورد استفاده در ا

 ي کمتريزیگرز آبیتر است، و اسانس لعل کوهستان نآبدوست
 يدارتری پايهاوارهین سورفاکتانتدیره دارد، اینسبت به اسانس ز

ل داده و توانسته در طول یرامون اسانس لعل کوهستان تشکیپ
ون را ی امولسيداریپا) ºC 45( باال ي و دماي ماندگاريدوره

 و همکاران Tahirزیره نی اسانس زي بااليزیآبگر.حفظ کند
ان داشتند که ی خود بیها در بررسد شده است و آنییتا]19[

  .ره کامال در آب نامحلول استیاسانس ز

 
Fig1ESI (%) of Cuminum cyminum emulsions during 

a 35-days period 
 

 
Fig 2 ESI (%) of Oliveria decumbens Vent emulsions 

during a 35-days period 

  کینامی ترموديداری پا- 3-2
 4000وژ با دور یفی تحت سانتريها ونی امولسک از نمونهیچ یه

rpmي فازییل عدم جدایبه دل.  فاز نشان ندادندیی جدا ،
جه نشان ین نتیا.  مربوطه در مقاله آورده نشده استيهاداده

 با ییهاونید امولسی عمل فراصوت در تولي باالیی کارايدهنده
و همکاران , Tahirن رابطه یدر ا. باشدی باال میکی مکانيداریپا
ر یفایره سبز با امولسی اسانس زيهاونینشان دادند که امولس]19[

دار بودهو پس از ی پایکینامی ترموديداری از نظر پا80ن یتوئ
 يهاده نشده است که دادهی در آنها دي فازییوژ جدایفیسانتر

  .ن مطالعه مطابقت داردیحاصل از ا
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-زریسرما و استرس فر- حرارتي چرخه- 3-3
  خروج از انجماد

ره و لعل کوهستان به یون زی امولسين آزمون برای ایفیج کینتا
ره و لعل ی زيونهایامولس.  آورده شده اند2 و 1ب در جداول یترت

 فاز ییخروج از انجماد، جدا- زریاسترس فریکوهستانپس از ط
 ين آزمون چرخهیک از آنها در حیچ یکه ه ینشان دادند، در حال

 خود را حفظ کرده يداری فاز نداشته و پايسرما جداساز-حرارت
 ي رو]3[همکاران  و Shaaban که یدر کار مشابه. بودند

انجام دادند مشخص شد که ) Nigella sativa(اه دانهیاسانس س
 متعدد يها  آنها قادر به تحمل چرخهيدیون تولیکروامولسیم

زر و خروج از انجماد بوده که احتماال بخاطر تناسب یفر
 یونیستم امولسیبا س) 20ن یتوئ(ر مورد استفاده یفایامولس

که ]6[ و همکاران Ghoshج یاسانس است که با نتا/آب
ه ین را با استفاده از امواج فراصوت تهیون اسانس دارچینانوامولس

ن مطالعه کامال متفاوت یج ایکرده بودند مشابهت دارد، اما با نتا
وسته بوده ی آب فاز پO/W يون های، در امولسیبه طور کل.است

جه با توسعه ی شود در نتین فاز منجمد میز کردن ایو با فر
آب فشرده شده دچار - خ، سطح در تماس روغنی يهاتالسیکر

ت یجه قطرات متراکم شده و درنهایشوند در نتیا نشت مینفوذ
ت سبب ین رخدادها در نهای ایتمام. ]20[وندند یپیذرات بهم م

خروج از انجماد - زری فري چرخهیون طی امولسي فازيداریناپا
چ یون در سرما هی امولسيدارن نگهیکه در حی گردند در حالیم

ز رخ نداده یجه دوفاز شدن نیل نشده و در نتی تشکیخیستال یکر
ر یفایگزارش کردند که امولس]21[و همکاران Ramisetty.است

 انجماد و يها  در برابر چرخه12 و 11، 10، 9برابرHLBبا 
 است که ین در حالیدار استو ایخروج از انجماد کامال پا

: ریفای امولس1:1 و نسبت 15 برابر با HLB با80ن یر توئیفایامولس
که در  ین استرس نبود، در حالین مطالعه،قادر به تحمل ایاسانس ا
 تواند مرتبط یسرما مقاومت نشان داد که م- ط حرارتیبرابر شرا
  .ر باشدیفاین امولسیر ا باالتیبا آبدوست

  
  
  
  

  ونی کدورت امولس- 3-4
 2 و 1ره و لعل کوهستان در جدول ی زيهاونیکدورت امولس

با % 5 و 3، 1ون، سه غلظت ی امولسيهانمونه. آورده شده است
ار یابعاد بسی نداشتند به معنایقه فراصوت، کدورتی دق10مار یت

دم ون تحت فراصوت است که موجب عیکوچک ذرات امولس
ن یکه همیدر حال. دی گرد400وجود جذب در طول موج 

 ي  در محدودهیقه فراصوت، جذبی دق20 يماریها در تغلظت
د شده ی از ابعاد بزرگتر ذرات تولی نشان دادند، که ناش05/0- 7/0

  .قه فراصوت استی دق10قه فراصوت،نسبت به ی دق20
هده ن روند مشایز همی لعل کوهستان نيون هایدر مورد امولس

 10مار یتحت ت% 3 تا 1 با غلظت يون های در امولسیعنیشد، 
که نسبت جذب ی مشاهده نشد، در حال400 در یچ جذبیقه هیدق
- 005/0ن یقه فراصوت بی دق20مار یها در تن غلظتیهم

  .بود025/0
 10و تحت % 15 غلظت ين جذب برایره باالتریون زیدر امولس

ون با غلظت یذب امولسکهجیقه فراصوت به دست آمد،در حالیدق
 کمتر بود يداریقه فراصوت به صورت معنی دق20با % 15

)p≤0.05.(مار ین دو تی با ايداریمارها تفاوت معنیر تیسا
  .نداشتند

 ين جذب مربوط به غلظت هایون لعل کوهستان، باالتریدر امولس
ن یقه فراصوت بود و بی دق20 و 10مار یتحت هر دو ت% 15 و 10

ر یکه جذب سایدر حال.  مشاهده نشديدار ی معنآنها اختالف
دار یمار ذکر شده و اختالف آنها معنین چهارتیمارها کمتر از ایت

  ).p≤0.05(بود 
گزارش کردند که ]15[و همکاران Dluzewska یبه طور کل

ش غلظت فاز پراکنده، یر مورد استفاده، با افزایفایصرفنظر از امولس
ن مطالعه یج ایابد که مطابق با نتاییش میها افزا ونیکدورت امولس

ها ونین مشخص شده است که کدورت امولسیهمچن. است
ها دارد و ونی امولسیز غلظت فاز روغنی به اندازه ذرات و نیبستگ

 يداریش قطر ذرات و در ادامه ناپایش کدورت با افزایالزاما افزا
  .باشدیها در ارتباط نم ونیامولس
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Table 2Heat-Cool(H-C) cycle, Freeze-Thaw (F-T)cycle, size index an inhibition zones for Cuminum 
cyminum micro-emulsions 

 Heat-
Coolcycle 

Freeze-
Thawcycle size index inhibition zone 

treatment    E.coli(mm) Staphylococcus 
aureus(mm) 

1 - + 0 0 0 
2 - + 0 0 0 
3 - + 0 7.5b±0.0 0 
4 - + 0.02b±0.03 8ab±0.0 6d±0.0 
5 - + 0.12a±0.04 8ab±0.0 6.5c±0.0 
6 - + 0.07ab±0.04 7.75ab±0.35 0 
7 - + 0.0275b±0.01 9ab±1.41 0 
8 - + 0.055ab±0.05 10a±2.83 7.25b±0.35 
9 - + 0.065ab±0.01 7.5b±0.0 7.3b±0.0 
10 - + 0.025b±0.04 7.25b±0.35 10a±0.0 

Diameter of inhibition zones (mm); values are the mean ± standard deviation of triplicates 
Mean with different superscript letters in the same column indicate significant difference (p < 0.05) 

 
Table 3Heat-Cool (H-C) cycle, Freeze-Thaw (F-T) cycle, size index an inhibition zones for Oliveria 

decumbens Vent micro-emulsions 

 
Heat-
Cool 
cycle 

Freeze-
Thaw 
cycle 

size index inhibition zone 

treatment    E.coli (mm) Staphylococcus aureus 
(mm) 

1 - + 0 7.5bc±0.71 0 
2 - + 0 7.75abc±0.35 3.0cd±4.24 
3 - + 0 7.75abc±0.35 1d±0.32 
4 - + 0.1a±0.01 7.75abc±0.35 11.25a±0.35 
5 - + 0.11a±0.01 8.25abc±0.35 7.25b±0.35 
6 - + 0.01d±0.01 8.75a±0.35 6.5bc±0.71 
7 - + 0.05b±0.01 0d 10.0ab±2.83 
8 - + 0.03c±0.01 7.25c±0.35 12.5a±0.71 
9 - + 0.11a±0.02 7.75abc±0.35 11.75a±0.35 
10 - + 0.09a±0.01 8.5ab±0.71 8.5ab±0.71 

H-C: heat-cool cycle, F-T: freeze-thaw cycle 
Diameter of inhibition zones (mm); values are the mean ± standard deviation of triplicates 

. Mean with different superscript letters in the same column indicate significant difference (p < 0.05) 
 
 قطر يری با اندازه گیکروبی اثر ضدمیبررس- 3-5

 هاله عدم رشد
ره و لعل کوهستان در یون زی عدم رشد امولسيج قطر هالهینتا

لوکوکوس اورئوس  در ی و استافیاکلی اشرشيبرابر دو باکتر
ره یون زیامولس% 3 و 1غلظت . آورده شده است2 و 1جداول 

 قطر یاکلیقه امواج فراصوت در مقابل اشرشی دق10مار شده با یت
 ي، هاله%15ش غلظت تا ی با افزایجاد نکرد،ولی ايهاله عدم رشد

ره ی زيها ونی امولسی در تمامیاز طرف. افتیش ی افزایبازدارندگ

ها اثر  غلظتیقه، تمامی دق20ه در مدت زمان فراصوت شد
ن هاله عدم رشد در یشتریب. داشتندیاکلی در برابر اشرشیبازدارندگ

با آن % 3 و 1 يهاره مشاهده شد و غلظتیون زیامولس% 5غلظت 
 يهاله%15 و 10 نداشتند، اما دو غلظت يداریاختالف معن

  . نشان دادندی قبليها نسبت به غلظتيکوچکتر
لوکوکوس یره در برابراستافیون زی امولسیج اثر بازدارندگیانت

تر اثر  نیی پايهاره در غلظتیون زیاورئوس نشان داد که امولس
. E.coli ي دارد تا باکترين باکتری بر اي کمتریبازدارندگ

 تا 1قه فراصوت در سه غلظت ی دق10ه شده تحت یون تهیامولس
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% 15 و 10ا دو غلظت  نداشته و تنهیاصال اثر بازدارندگ% 3
در . د کردندیمتر تولیلی م6,5 و 6ب برابر با ی به ترتياهاله

% 3 و 1ز غلظت یقه فراصوت نی دق20ه شده با ی تهيهاونیامولس
% 15به % 5ش غلظت از ی نشان ندادند، اما با افزایاثر بازدارندگ

 .افتیش یمتر افزایلیم10متر به یلی م7,25 از ی بازدارندگيهاله
 يشتری باال اثر بيهاره در غلظتی داد کهاسانس زجنشانین نتایا

  .داردS. aureusيرو
Gachkar ره سبز یگزارش کردند که اسانس ز]22[ و همکاران

 يلوکوکوس اورئوس هالهی نسبت به استافیاکلیدر برابر اشرش
و یاکلی اشرشيکند، قطر هاله برایجاد می را اي بزرگتریبازدارندگ

. متر بودیلی م10 و 13ب برابربا یترتلوکوکوس اورئوس بهیاستاف
 ی بررسي خود از اسانس خالص براين محققان در مطالعه یا

 که در کار ی استفاده کرده بودند در حالیکروبی ضدميقطر هاله 
ن اسانس ها استفاده شده که یه شده از ای تهيون هایما امولس

 يجه قطر هاله یدر نتبود % 15حداکثر مقدار اسانس در ان ها 
 به ی رسدولیه به نظر می گزارش شدهدر کار ما قابل توجيکمتر

ج به دست آمده از مطالعه آنها با کار ما مطابقت ی نتایطور کل
  .داشت
 يهاره هالهیون زی لعل کوهستان بر خالف امولسيهاونیامولس

لوکوکوس اورئوسنشان ی استافي در برابر باکتريبزرگتر
ون تحت یامولس% 10 تا 1 يها غلظتیتمام). 2جدول(دادند

 برابر با يا هالهیاکلی با فراصوت، در برابر اشرشيقه ای دق10ماریت
 25/8قطر هاله به % 15متر نشان داد، اما در غلظت یلی م75/7

 به نظر یعیش غلظت طبیافت که با توجه به افزایش یمتر افزایلیم
ه شده بود یه فراصوت تهیق د20 که با یونیاما در امولس. رسدیم

دار نداشتند یاز نظر قطر هاله اختالف معن% 10 و 1غلظت 
)p≤0.05.(  

 يون لعل کوهستان در برابر باکتری امولسی بازدارندگيج هالهینتا
 یون در تمامین امولسیلوکوکوس اورئوسنشان داد ایاستاف

ن ی ايقه فراصوت روی دق10مار با یت% 1ها بجز در غلظت غلظت
 يهاونین قطرهاله در امولسیباالتر.  داردی اثر بازدارندگياکترب

% 10 غلظت يون حاویقه فراصوت، امولسی دق10ه شده با یته
 20 تحت يمارهای که در تیاسانس لعل کوهستان بود، درحال

 تا 3 ين غلظت های بيداریقه امواج فراصوت، اختالف معنیدق

 ير هاله از نظر عددن قطین حال باالتریمشاهده نشد با ا% 15
  .اسانس لعل کوهستان است% 5 يون حاویمربوط به امولس

 ياری اسانس لعل کوهستان موضوع مطالعات بسیکروبیاثر ضدم
ن قطر هاله عدم رشداسانس لعل کوهستان بر یانگیم. بوده است

 يمتر و برایلی م6/30لوکوکوس اورئوس برابر با یاستاف
ت یه که نشان دهنده حساسمتر گزارش شدیلی م12یاکلیاشرش

ن اسانس ی به ای گرم مثبت نسبت به گرم منفيهايشترباکتریب
ن حال ین مطالعه است، با ایج ایکه منطبق بر نتا]10[است 

 به دست امده از اسانس لعل ين محققان قطر هاله ی ايدرمطالعه 
 ین تفاوت را میار بزرگتر بود، ایکوهستان نسبت به کار ما بس

ه ی ما توجيون هایه به درصد غلظت اسانس در امولستوانبا توج
 تا 1 اسانس يها با غلظتيون های ما امولسيکرد،در مطالعه 

زان اسانس ان ها نسبت به اسانس خالص ی شد که میبررس% 15
ز نشان دادند که ی و همکاران نین رابطه معصومیکمتر بود، در ا

برابر  در يرازیشن شی اسانس خالص آويمتوسط قطر هاله 
 بزرگتر از ي داریبه صورت معنO157: H 7یاکلیاشرش

ج حاصل از ین اسانس استکه با نتاید شده از همیون تولینانوامولس
 به 80ن ی رسد استفاده از توئیبه نظر م]9[کار ما مشابهت داشت 

 يواره یون ها سبب شده است تا دیر در امولسیفایعنوان امولس
ش اسانس از یل گرفته و رهارامون ذرات اسانس شکی پيداریپا

ون ی امولسيجه اثر ضدباکتریل شده کمتر شود، درنتیذرات تشک
قطر هاله عدم رشد .ها نسبت به اسانس خالص کمتر گزارش شد

در مقابل )24(ن و همکاران ی اسانس لعل کوهستان توسط اميبرا
 40یاکلی اشرشيمتر و برایلی م80لوکوکوس اورئوسیاستاف

اند که اثر مطالعات مختلف نشان داده.متر گزارش شده استیلیم
مول و کارواکرول ی لعل کوهستان مربوط به دو جز تيضدباکتر

 و 10[ن اسانس استی ايهل دهندین جز تشکیشتریباشد که بیم
9[.  
  

  يریجه گی نت- 4
 يداری از پايدی توليهاونیدهد که امولسیج نشان می نتا

 يهاطول زمان برخوردار بوده، بجز نمونه در ی خوبیکینامیترمود
ن ی شده بودند، همچني نگهدارºC 45يبا غلظت باال که در دما

سرما را تحمل کرده، اما - حرارتيهاها توانستند چرخهونیامولس
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زر و خروج از انجماد دو فاز شده ی فريپس از چرخه
 شی با افزای داشته ولینییون کدورت پای امولسيهانمونه.بودند

ات یخصوص. افتیش یغلظت اسانس کدورت آنها افزا
ون با ی امولسیش بازدارندگی افزاي نشان دهندهیکروبیضدم
و اسانس یاکلیره در برابر اشرشیش غلظت بوده و اسانس زیافزا

  . داشتندي بزرگتريلوکوکوس اورئوسقطرهالهیلعل در برابر  استاف
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Physical and antibacterial properties of ultrasound assisted emulsions from two essential oils (Cuminum 
cyminum and Oliveria decumbens) at concentrations of 1, 3, 5, 10 and 15% were studied. The results 
showed that all emulsions were stable after centrifugation. Although the samples were stable after heat-
cool cycles, they became unstable at the freeze-thaw cycles. Emulsion samples with concentrations of 10 
and 15%, were stored at 45 ºC for 35-days were unstable and became two-phase. Measuring the turbidity 
of emulsion samples with a spectrophotometer showed that with increasing concentrations of dispersed 
phase, the emulsion turbidity increased. Both emulsions showed antibacterial activity. But the  C. 
cyminum emulsions showed higher inhibition zones against Escherichia coli, while O. decumbens 
emulsions represented higher inhibition zone against Staphylococcus aureus. Generally, the inhibition 
zone diameters of both emulsions increased dose dependently. 
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