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)23/07/98: رشیپذ خیتار  97/ 02/07:  افتیدر خیتار(  

 
 دهیچک

 و یاهی گيها  اسانسیکروبینه اثر ضدمیشتر در زمیقات بی منجر به انجام تحقییایمی شيها  نگهدارندهی مردم نسبت به اثرات منفیباال رفتن سطح آگاه
رول، اوژنول و منتول کـه از  مول، کارواکیبات تی ترکیکروبین مطالعه اثر ضدمیدر ا. بات نگهدارنده شده استی استفاده به عنوان ترک يل آنها برا  یپتانس

سـودوموناس  ، )PTCC 1154( لوس سـرئوس یباسـ  يهـا  ي مختلـف هـستند بـر بـاکتر    یاهیـ  گيها  شناخته شده و فراوان در اسانسي مواد موثره
شار لوشن و انتیکرودایبه روش م) PTCC 1473( سیکامپستر زانتوموناس و )PTCC 1675( کاروتوورا اینیارو، )ATCC19375 (نسیفاسیگرین
سـودوموناس  مول بر یب تیگزارش شد که مربوط به اثر ترک ام پی  پی50غلظت بازدارنده رشد  نیلوشن، کمتریکرودایدر روش م.  شدیسک بررسید
ب یمربوط به ترکنس یفاسیگریسودوموناس ن ين غلظت بازدارنده رشد برایشتریکه بی در حال.بود لوس سرئوسیباس وکاروتوورا اینینس، ارویفاسیگرین

 108 و125، 125ب یـ بـه ترت (ب اوژنول یمربوط به ترکس یکامپستر زانتوموناس و کاروتوورا اینیارو،  لوس سرئوس یباس يو برا ) ام  پی  پی 100(منتول  
له مهار رشد با ن هایبود و کوچکترنس یفاسیگریسودوموناس نمتر مربوط به اثر منتول بر  یلی م8/8ن هاله مهار رشد با قطر یبزرگتر .ن شدییتع) ام پی پی

ن یتر فی نشان داد و اوژنول ضعيتری قویکروبیم  اثر ضدباتیر ترکیمنتول نسبت به سا. بودکاروتوورا  اینیارومربوط به اثر اوژنول بر متر  یلیم 8/5قطر 
 داشتند مولد فساد را يها سمیانکروارگی بر میکروبیم  از اثر ضدیب درجات مختلفی ترکست که هر چهارین در حالیا. (p-value<0.05)اثر را داشت 

  .نشان داده شدبات نگهدارنده ی استفاده به عنوان ترکيل آنها برایو پتانس
  
 یکروبیمول، کارواکرول، اوژنول، منتول، ضدمیت:  واژگاندیکل
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  مقدمه -1
هـا   سمیکروارگانی رشد مي براي سرشار از مواد مغذییمواد غذا 

 موجـود  يها کروبیتنوع م. هستندل یباشندو به ندرت استر  یم
 ی دارد که به غذا دسترس ییها سمیکروارگانی به م  یدر آنها بستگ  

سـودوموناس  ،  لوس سرئوس یباس يها  يباکتر. ]1[اند    دا کرده یپ
از  سیکامپـستر  زانتومونـاس و   کاروتوورا اینیارو،نسیفاسیگرین

لوس یباسـ . شوند  یافت م ی یی هستند که در مواد غذا     ییها گونه
 شـده  ي خام و فراوریی و مواد غذاها يسبز در خاك،    وسسرئ

 .]2[ج اسـت    یـ ات به آن را   یر و لبن  ی ش یشود و آلودگ    یافت م ی
ات یـ جاد طعم تلخ در لبنیتواند موجب ا یسم م یکروارگانین م یا

 جـنس   يهـا  گونه. زاستیماری انسان ب  ين آن برا  یشود و توکس  
کننـد و    یجاد فساد م  ی ا یر و محصوالت لبن   یسودوموناس در ش  

 ید گـاز و لزجـ     یـ ر رنگ، تول  ییموجب بو و طعم نامطلوب، تغ     
 در نسیفاسیگریسودوموناس ن به عنوان مثال ،شوند یمحصول م

 و  ا کـاروتوورا  یـ نیارو. ]3[باشـد   یاه مـ  یر رنگ س  ییکره عامل تغ  
ت مولـد فـساد     ی پراهم يها ز از گونه  ی ن سیزانتوموناس کامپستر 

 عامــل ا کــاروتوورایــنیارو.  هــستنديدر محــصوالت کــشاورز
از، یـ ج، پی مثـل هـو   هـا   ي در سـبز   ییایـ  فساد نـرم باکتر    يماریب

 با سیزانتوموناس کامپسترباشدو  یکاهو مو  ، گوجه ینیزم بیس
اه و مهار رشد جوانه موجب یوه و گی، ميآلوده کردن بافت سبز

 يبــرا.]5 ،4 ،1[شــود  ی مــير در کــشاورزیخــسارات چــشمگ
ها از مـواد متنـوع       سمیکروارگانی در برابر م   ییحفاظت مواد غذا  

کننـده    یا ضـدعفون  یـ به عنوان نگهدارنده و      یعیا طب ی و   يسنتز
 ي معموال با حداقل فـراور   ها  ياز آنجا که سبز   . شود  یاستفاده م 
ت دارد  یار اهم ی آنها بس  یشوند، شستشو و ضدعفون     یمصرف م 

 ي را به حداقل رساند و مانـدگار يماریتا بتوان احتمال انتقال ب    
ج مورد یبات رایها از ترک تیپوکلریه. ]6[ش دادیصول را افزامح

 به خاطر احتمـال     ی هستند ول  ها  يسبز ی ضدعفون ياستفاده برا 
بـات، اسـتفاده از     ین ترک یـ نـه و مـضرات ا     یبـات کلر  ید ترک یتول

 مـورد توجـه   ی ضدعفوني برایعی و مواد طب یاهی گ يها  اسانس
نندگان نسبت به ک امروزه مصرف،یاز طرف. ]7[قرار گرفته است  

 یی در مـواد غـذا     ییایمی شـ  يهـا  ی افزودنـ  ی احتمال یاثرات منف 
ش یکـه شـاهد افـزا   یانـد، بـه طور    کـسب کـرده   يشتری ب یآگاه

 ییایمی تازه و فاقـد مـواد شـ       یی مواد غذا  يافزون تقاضا برا   روز
از بـه   یـ کننـدگان بـه همـراه ن       کـرد مـصرف   ین رو یـ ا. میباش یم

، موجب عالقه به انجام یوالن طي با ماندگاریی غذايها فراورده
 یاهی گيها  اسانسیکروبینه اثر ضدمیشتر در زمی بيها  پژوهش
بات نگهدارنده شـده   ی استفاده به عنوان ترک    يل آنها برا  یو پتانس 

  .است
ــانس ــا اس ــ گيه ــدد ی ترکي دارایاهی ــات متع ــستند و يب  ه
دهنـد   یل م یبات را تشک  ین ترک ی درصد ا  90ها حدود     مونوترپن

 ي  کــارواکرول، اوژنــول و منتــول از مــواد مــوثرهمــول،یت. ]8[
.  مختلـف هـستند    یاهی گ يها و فراوان در اسانس    شناخته شده 

اه یــ اســانس گیبــات اصــلی و از ترکی فنــولیمــول مولکــولیت
ن یـ  ایکروبـ یت ضـد م یباشد و خاص    ی م 2شنیو آو 1مرزنجوش

ــوط بــه ا  اســانس ــهــا عمــدتا مرب . ]10, 9[ب اســت یــن ترکی
اه مرزنجـوش   یـ  اسـانس گ   یبـات اصـل   ی ترک ز از یـ کارواکرول ن 

ت یب خاصـ  یـ ن ترک یبر اساس مطالعات انجام شده، ا     . باشد  یم
چ اثــر ی دارد و هــيا حــشره  و ضــدیقــارچ ، ضــدیکروبیضــدم

ب یاوژنول ترک. ]12, 11[ آن گزارش نشده است      ي برا يا یسم
ن یزان کمتـر در دارچـ     ی است و به م    3خکیاه م ی اسانس گ  یاصل

بات ی و از ترکیدان فنولیاکس یک آنتیب  یرکن ت یا. شود یده م ید
 یبـ یزترکیمنتـول ن  . ]13[ است   یاهی گ يها   اسانس یکروبیضدم

ان وجـود دارد و  یـ اهـان خـانواده نعناع  یاست که در اسـانس گ     
 ي آن در مطالعـات متعـدد      يمخمـر   و ضـد   یقـارچ  اثرات ضـد  

ن یـ  اثـرات ا   يادیـ مطالعـات ز  . ]15, 14[گزارش شـده اسـت      
هـاو    و قـارچ   4زاد- غـذا  يزا  يمـار ی ب يها  يتربات را بر باک   یترک

هـا مـورد      سمیـ کروارگانین م یـ ن توسـط ا   ید توکـس  ی تول ییتوانا
ـ    قرار داده  یبررس قـات عمـدتا محـدود بـه        ین تحق یـ  ا یاند، ول
ا یـ  پرحـدت و    يزایمـار ی ب يهـا   يباکتر مولد فساد و     يها قارچ

بات ذکـر  ی ترکییای و در خصوص اثر ضدباکتر   ع بوده است  یشا
 يقـات کمتـر  ی تحقهـا  ي مولد فساد در سبز يها  ياکترشده بر ب  

مول، کارواکرول، اوژنول   ین مطالعه اثر ت   یدر ا . انجام شده است  
ا مولـد فـساد   یـ زا و  يمـار یسم بیـ کروارگانیو منتول بر چهار م    

  . شده استیبررس
                                                             
1. Origanum vulgare 
2. Thymus vulgaris 
3. Eugenia caryophylata 
4. Food-borne pathogens 
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  مواد و روش کار -2
   و اجزاء اسانسیکروبی ميه هایه سویته -2-1

سودوموناس ، )PTCC 1154( لوس سرئوسیباسيها يباکتر
 PTCC( کاروتوورا اینیارو،)ATCC 19375( نسیفاسیگرین

از مرکـز  )PTCC 1473( سیکامپـستر  زانتوموناسو )1675
گــروه  و  رانیــ  ای صــنعت يهــا  سمیــ کروارگانیون میکلکــس

.  شـدند  هیته دانشگاه تهران    ی دانشکده دامپزشک  يولوژیکروبیم
 سـاعت در  24و کشت داده شده     BHI آبگوشتها در    يباکتر
ن یـ از ا . دنـد ی گرد يگـذار   گراد گرمخانه  ی درجه سانت  35 يدما

 در 1/0 ي با جذب نوریون سلولیه سوسپانسی تهيکشت ها برا
 یل دهنده کلن  ی واحد تشک  105 يحاو(  نانومتر   600طول موج   
ــر م ــیدر ه ــریل یل  ,BioPhotometer, Eppendorf) (ت

Germany(  یاهیـ  گ يهـا   س اسان ییایمیاجزاء ش . استفاده شد 
 يگمایشرکت سـ   ازمول، کارواکرول، اوژنول و منتول      یشامل ت 

  . شدنديداریخر آلمان

ـ باکتر  خـواص ضـد    یبررس -2-2  اجـزاء   ییای
  )زرقتیر(5لوشنیکرودایاسانس به روش م

ــده   ــداقل غلظــت بازدارن ــار ترک) MIC(ح ــچه ــول، یب تی م
ه بـه روش    ی هـر چهـار سـو      يکارواکرول، اوژنول و منتول برا    

 مختلـف   ياهـ   ن منظور، غلظـت   یبد. ن شد ییلوشن تع یداکرویم
% 5در حـضور    ) ام  پی  پی 125 و   100،  75،  50 (ییایمیاجزاء ش 

ه شـد   یته BHI آبگوشتدر  ) DMSO(د  یسولفوکسا  لیمت  يد
 96ت یـ کروپلی ميهـا  تر به چاهـک   یکرولی م 200و از هر رقت     

تـر از  یکرولی م20سـپس بـه هـر چاهـک     .  اضـافه شـد   يا  خانه
 35 ي سـاعت در دمـا  24 افـزوده شـد و   ین سـلول  ویسوسپانس

 که در ین غلظتیکمتر. دی گرد يگذار  گراد گرمخانه   یدرجه سانت 
فاقـد  (سه با چاهک کنتـرل  ی در مقايمهار رشد باکتر  % 100آن  

) MIC(مشاهده شد به عنوان حداقل غلظت بازدارنده ) اسانس
 کی انجام شد و هر      6ها به صورت دوگانه     آزمون. دین گرد ییتع

  .سه مرتبه تکرار شدند

                                                             
5. microdilution 
6. duplicate 

ـ باکتر  خـواص ضـد    یبررس -2-3  اجـزاء   ییای
  سکیاسانس با استفاده از روش انتشار د

، 50 (ییایمیاجزاء شـ   مختلف يها  تر از غلظت  یکرولی م 20ابتدا  
ختـه شـد و در      یها ر   سکی د يبه رو ) ام  یپ  ی پ 125 و   100،  75

 آگـار   ي حاو يها تیسپس پل .  خشک شدند  یکروبیر هود م  یز
BHI یون سـلول  یا اسـتفاده از سـواب آغـشته بـه سوسپانـس           ب 
در مرکز ا ه سکیح شده و دی تلقOD1/0 مختلف با يها يباکتر

 درجـه   35 ي در دمـا   يگـذار   گرمخانـه . ها قرار داده شـد      تیپل
 ساعت انجام شد و قطر هاله مهار 48-24گراد و به مدت  یسانت

جـه بـر حـسب      ی شـد و نت    يریـ سک انـدازه گ   یـ رشد اطراف د  
ها به صورت دوگانه انجام شد و  آزمون. دیمتر گزارش گرد  یلیم

  .ک سه مرتبه تکرار شدندیهر 

  يل آماریه و تحلیتجز -2-4
ز یآنـال سـپس   . هـا محاسـبه شـد       ار داده یـ ن و انحراف مع   یانگیم

 SPSSافزار  با استفاده از نرم) ANOVA(ک طرفه یانس یوار
  .دی گردیدار تلق یبه عنوان معن p-value<0.05انجام شد و 

  

  و بحث جینتا -3
 حداقل غلظت بازدارنده رشد هـر       يریج مربوط به اندازه گ    ینتا
 ی مـورد بررسـ  ییایه باکتری چهار سويک از اجزاء اسانس برا ی

ن یشتریـ ن اسـاس ب یـ بـر ا . ش داده شده است ی نما 1در جدول   
 يبـرا ) بیـ ت بـه ترک   ین حـساس  یکمتر(غلظت بازدارنده رشد    

 100(ب منتـول  یـ ربـوط بـه ترک  منس یفاسـ یگریسـودوموناس ن 
 ایــنیارو، لوس ســرئوسیباســ يهــا يبــاکتر يو بــرا) ام پــی پـی 

ب اوژنول  یمربوط به ترک  س  یکامپستر زانتوموناس و   کاروتوورا
 نین کمتـر یهمچنـ . بـود ) ام پی پی 108 و 125، 125ب  یبه ترت (

MIC )در خـــصوص) بیـــت بـــه ترکین حـــساسیشتریـــب 
ب یـ  ترکيبـرا  اروتووراکـ  اینی ارو ونس  یفاسیگریسودوموناس ن 

 زانتومونـا  يکـه بـرا  یگزارش شـد، در حال ) ام  پی  پی 50(مول  یت
 و )ام پـی  پی 58( مربوط به منتول   MICن  یکمترس  یسکامپستر

 )ام پی پی 50(مول و منتولیمربوط به ت  لوس سرئوس،   ی باس يبرا
  .بود
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Table 1 Minimum inhibitory concentration (ppm) of essential oil components for studied bacterial 
indicators 

Bacillus cereous 
(PTCC1154) 

Erwinia 
carotovora  

Xanthomonas 
campestris 

(PTCC1473)  

Pseudomonas 
nigrifaciens    

50±0.0a 50±0.0a 75±0.0b** 50±0.0*a  Thymol 
75±0.0B 100±0.0b 67±14.4b 67±14.4ab Carvacrol 
50±0.0a 100±0.0b 58±14.4a 100±0.0c Menthol 

125±0.0b 125±0.0c 108±14.4c 92±14.4b Eugenol 
*mean value±standard deviation 

**Dissimilar letters indicate significant differences (p-value<0.05) 
 

 اجزاء اسانس ییای اثر ضدباکتریج بررسی نتا2در جدول شماره 
ن هالـه  یبزرگتر. ش داده شده است  یسک نما یبه روش انتشار د   
ـ یمتر مربـوط بـه اثـر ضـد م          یلی م 8/8مهار رشد با قطر       یکروب

ــول در برابــر یــترک ــود و  نسیفاســیگریســودوموناس نب منت ب
ر اوژنول بـر   مربوط به اث8/5ن هاله مهار رشد با قطر      یکوچکتر

  .کاروتوورا بود اینیارو
Table 2 growth inhibitory zone (millimeter) of essential oil components by disk diffusion method 

Bacillus 
cereous(PTCC1154) 

Erwinia 
carotovora  

Xanthomonas 
campestris(PTCC1473) 

Pseudomonas 
nigrifaciens Disk(mm) 

     
7.2±0.29a 6.5±0.29ab 7.3±0.50ab** 7.7±0.29*a Thymol 
7.3±0.29a 6.8±0.29ab 6.8±0.76a 7.7±0.29a Carvacrol 
7.7±0.29a 7.2±0.29a 7.8±0.76b 8.8±0.76b Menthol 
6±0.50b 5.8±0.29b 6.5±0.50a 7±0.50a Eugenol 

*mean value±standard deviation 
**Dissimilar letters indicate significant differences (p-value<0.05)  

  
زان یگذارند و م ی عمدتا بر غشاء سلول اثر م     ها  اسانسبات  یترک

بات اسـانس  یها به ترک   سمیکروارگانی م ی غشاء سلول  يرینفوذپذ
بـات و سـاختار   ین ترک یـ دروفوب بـودن ا   یـ  به ه  یعمدتا بستگ 

 مختلـف، بـر     يهـا   سمیکروارگانین م یبنابرا.  دارد یواره سلول ید
 یا گرم منف  یثبت   و گرم م   یاساس ساختار متفاوت غشاء سلول    

 نشان یبات آنها پاسخ متفاوتیها و ترک توانند به اسانس یبودن، م
دروفوب یـ بـات ه ی، ترکی گـرم منفـ   يهـا   يدر باکتر .]16[دهند  

ن موجـود در  ی پـور يهـا  نیق پروتئیها از طر  موجود در اسانس  
دا یـ  پ ی دسترس   يپالسم باکتر   ي قادرند به پر   یتوپالسمیغشاء س 
شتر به ی بيها بیآس. دار کنند  اء را خدشه   غش یکپارچگیکنند و   

جاد اختالل در جذب مـواد      یتواند مربوط به ا   یسم م یکروارگانیم
، هموسـتاز   ATPaseت  یـ ک، فعال یـ د نوکلئ ی، سـنتز اسـ    يمغذ

 ییایـ ه باکتر ی در هر چهار سـو     جینتابر اساس   .]17[سلول باشد 
 را ن هاله مهار رشد ی منتول بزرگتر  يسک حاو ی، د یمورد بررس 

ــودجــادیا ــرده ب ــر. (p-value<0.05) ک ــرا MICن یکمت  يب
ب یمربوط به ترک   لوس سرئوس یس و باس  یکامپستر زانتوموناس

ن هاله مهـار رشـد در روش        یگر بزرگتر ی د ياز سو . منتول بود 
ب یـ سم توسـط ترک یـ کروارگانی هر چهـار م يسک برا یانتشار د 

 از آن اسـت کـه منتـول      یج حاک ین نتا یا. جاد شده بود  یمنتول ا 
 ي بـرا يادیـ ل زی اسـت و پتانـس  ي قوییایب ضدباکتر یکک تر ی

 يمخمـر    و ضـد   یقارچ  اثرات ضد .  دارد ییاستفاده در مواد غذا   
  .]18[ گزارش شده استيز در مطالعات متعددیآن ن
 وا کـاروتوورا  یـ نینس، ارویفاسـ یگریسـودوموناس ن  يهـا   هیسو
مول نشان یب تیت را به ترکین حساسیشتری بلوس سرئوسیباس

 يهـا  سمیـ کروارگانیب بـر م یـ ن ترک یـ  ا یکروبیر ضد م  اث. دادند
ــدد ــت  يمتع ــده اس ــشان داده ش ــال . ]25-19[ ن  2010در س

 يگـو ی فعـال م يبنـد  مول در بستهیماستروماتئو و همکاران از ت  
پوست کنده شده استفاده کردند و نشان دادنـد کـه اسـتفاده از              

 بـر  یکروبیم ضـدم یتواند اثر مال یمول در پوشش محصول م    یت
ن اثر وابسته   یل داشته باشد و ا    یکروفیل و سا  ی مزوف يها  يرباکت

 يدهایپین با لیز دارد؛ بنابرایت آبگر یمول ماه یت. ]9[به دوز بود    
شـود و منجـر بـه از دسـت        ی وارد تعامل م   یتوپالسمیغشاء س 

 يدهایهـا، اسـ     ونی مانند   ی و نشت مواد سلول    یکپارچگیرفتن  
  .]25[گردد  ی به خارج سلول مATPک و ینوکلئ

 ی درجات متوسـط   یه مورد بررس  یگر، هر چهار سو   ی د ياز سو 
قـات  یدر تحق. ب کارواکرول نـشان دادنـد  یت به ترک  یاز حساس 
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زاد - غـذا  يزایمـار ی ب يهـا   يب بـر بـاکتر    یـ ن ترک ی اثر ا  یمختلف
مـورد  ) رهیک و غیژنی وروتوکسیکل ایشیاشر،  کایانتر سالمونال(

 زنـده   يهـا   مطالعه قرار گرفته است و کاهش شـمارش سـلول         
 2001د در سال ی و اسمیاولت. ]30-26, 22[گزارش شده است 

 مـورد مطالعـه   لوس سـرئوس یباسـ  ياثر کارواکرول را بر باکتر  
 زنده و کاهش معنادار يها يقرار دادند و کاهش شمارش باکتر     

 مختلف گزارش يها  را در غلظت  ين توسط باکتر  ید توکس یتول
ب یـ ن ترکیرواکرول دومـ ز کا یق حاضر ن  یدر تحق . ]31[نمودند  

ج ی کارواکرول ه  ياگرچه برا .  بود لوس سرئوس یباساثرگذار بر   
 ياز بـرا یـ زان مـورد ن یـ  می گزارش نشده است، ولي ایاثر سم 

 ممکـن اسـت   یی غـذا يهـا  ستمیـ  در س یکروبیجاد اثر ضد م   یا
سـوزا و   .  شود ییر قابل قبول در ماده غذا     یموجب بو و طعم غ    
 از  یبـ یکردند که اسـتفاده ترک     گزارش   2012همکاران در سال    

بات اسـانس بـا سـاختار متفـاوت، در          یر ترک یکارواکرول و سا  
 یمنیجاد ایان ایتواند منجر به توازن م  یم MICر کمتر از    یمقاد

، آنها از کـارواکرول     ]8[ک شود   یت ارگانولپت ی و مقبول  یکروبیم
 آنهـا را  یـی افزا نئول بطور همزمان استفاده نمودند و هم   یس 8،1 و
 عملکرد کارواکرول مـشخص  یساز و کار اصل  . زارش کردند گ
 یتوپالسـم یشتر مطالعات به پاره شـدن غـشاء س    ی ب یست، ول ین
  .]12[سم اشاره دارند یکروارگانیم

ق یـ  در تحق یه مـورد بررسـ    ی در هر چهار سـو     ،جیبر اساس نتا  
 جاد کـرده بـود    ین هاله مهار رشد را ا     یحاضر، اوژنول کوچکتر  

(p-value<0.05) .ــز و همکــاران نیم ــچل  2007ز در ســال ی
مـول،  یب اوژنـول، ت یـ ان چهـار ترک یـ مـشاهده کردنـد کـه از م   

 ي کمتـر  ییاید، اوژنـول اثـر ضـدباکتر      ینامالدهیکارواکرول و س  
گر، ی دياز سو. ]32[ق حاضر است یج تحقیداشت که مشابه نتا

 ی قـارچ يها نید توکسی و کاهش تولیقارچ   اثر ضد  یقیدر تحق 
چنــگ و ن یهمچنــ. ]14[د شــد ییــر تایــپنتوســط اوژنــول در 

 فاسد کننـده  يها  اثر اوژنول را بر قارچ2008همکاران در سال  
 اوژنول را مـشاهده     ي قو یقارچ   کردند و اثر ضد    یچوب بررس 

 اثر اوژنول را بـر  2008 و همکاران در سال يریام. ]33[کردند  
 یب پس از برداشت بررسـ     یسمحصول   يزا برا   يماری قارچ ب  4

 ظاهر و طعم فـراورده   يو مشاهده کردند که اوژنول رو     کردند  
ج ین نتـا ی ا .ها شد    نداشت و موجب مهار رشد قارچ      یر منف یتاث
ــنو ــسی ــل اســتفاده از ایدبخش پتان ــن ترکی ب در طــول دوره ی

 ی اصـل  يزا  يمـار ی ب يها  کروبی کنترل توسعه م   ي برا يانباردار
  .]34[ب بود یوه سیم
 

  يریگ جهینت -4
زا در مـواد    یمـار ی ب يهـا   يولد فساد و بـاکتر     م يها  يرشد باکتر 

شـود؛   ی مـ ی فراوانی و سالمتي موجب خسارات اقتصاد  ییغذا
ت یـ بـات مناسـب فعال    یاز است که با اسـتفاده از ترک       ین ن یبنابرا

 کنترل نمود تا بتوان ضـمن  ییها را در مواد غذا      سمیکروارگانیم
ه را   جامع یی غذا یمنیت و ا  ی، امن یی مواد غذا  يش ماندگار یافزا
هـا    سمی از ارگان  یعی بر دامنه وس   یاهی گ يها  اسانس. ن نمود یتام

هـا، پروتوزوآهـا، الروهـا،        هـا، قـارچ     روسیها، و   يشامل باکتر 
رگـذار  ی پـستانداران تاث   يتنان و سلول هـا      ها، نرم   حشرات، کرم 

اجــزاء  یبرخــ ییایق مــا اثــر ضــدباکتریــن تحقیــدر ا. هــستند
ا یـ سم مولد فساد و     یارگانکروی م چهار را بر    یاهی گ يها  اسانس

ن قرار یر محققی که کمتر مورد توجه سا     ییزا در مواد غذا   یماریب
 منتـول  ،یبات مورد بررس  یان ترک ی م از. میگرفته بودند نشان داد   

ن اثـر ضـد     یتـر   فی و اوژنـول ضـع     یکروبـ ین اثر ضد م   یتریقو
 یب مورد بررسیهر چهار ترکن وجود، یبا ا.  را داشتندیکروبیم

 بــر یکروبــی از اثــر ضــد میلعــه درجــات مختلفــن مطایــدر ا
ن امـر   یـ ا و    را نـشان دادنـد     یمورد بررسـ   يها  سمیکروارگانیم

بـات  ی اسـتفاده بـه عنـوان ترک       يل آنهـا بـرا    یان کننده پتانس  ینما
 محـصول بـا   يش مانـدگار ینگهدارنـده و افـزا   ا  ی یکروبیضدم

  .باشد ی میعیبات طبین ترکیاستفاده از ا
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Currently, consumers are aware of the side-effects of chemical additives and are more interested in 
natural antibacterial compounds as food preservatives, like herbal essential oils and extracts. In this 
study, the antimicrobial effect of some main components of the essential oils, including thymol, 
carvacrol, menthol and eugenol has been evaluated against Bacillus cereus (PTCC 1154), 
Pseudomonas nigrifacience (ATCC 19375), Erwinia carotorova (PTCC 1675) and Xanthomonas 
campestris (PTCC 1473) by broth microdilution method and agar disc diffusion method. According to 
the results, the lowest MIC was reported for Thymol which was 50 ppm (Pseudomonas nigrifacience, 
Erwinia carotorova and Bacillus cereus) and the maximum MIC for Pseudomonas nigrifacience was 
100 ppm due to menthol and 125, 125 and 108 ppm for Bacillus cereus, Erwinia carotorova and 
Xanthomonas campestris respectively due to Eugenol. Menthol presented the broadest growth 
inhibitory zone (8.9 mm) for Pseudomonas nigrifacience and the narrowest inhibitory zone was 
reported for Eugenol against Erwinia carotorova (5.9 mm). Menthol and eugenol were the strongest 
and weakest antimicrobial agents respectively (p-value<0.05). However, all tested components 
inhibited the microorganisms at different levels and are potent to be used as food preservatives. 
 
Key words: Thymol, Carvacrol, Eugenol, Menthol, antimicrobial 
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