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                      زاندامگانی از رير بر تعدادی اسانس سیکروبیاثر ضدم
   آنیدانیاکسیآنت تی و فعالییایمیبات شین ترکییغذازاد، تع يزايماریب

  
                  ،3، حسن برزگر2، محمد نوشاد2این مهرنی، محمد ام1پورين انصاریرحسیام

  2یزاده بهبهانیبهروز عل
  

 یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم  ارشد، گروهی کارشناسي دانشجو- 1
 رانی، ایخوزستان، مالثان

 رانی، ای خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهی استاد- 2

 رانی، ای خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهی دانش- 3

)19/03/98: رشیپذ خیتار  98/ 25/02:  افتیدر خیتار(  

  
  دهیچک
و حداقل ) یحداقل غلظت بازدارندگ(ع ی در مايسازقیسک، رقی انتشار در آگار به کمک ديهار با روشی اسانس سییایضدباکتر ن پژوهش، اثریدر ا

در ) لوکوکوس اورئوسینوکوا و استافیا ایستری، لیا کلینوزا، اشرشیسودوموناس آئروژ( غذازاد يزايماریب زاندامگانی از ري بر تعدادیغلظت کشندگ
، فنل یدانی اکسیآنت تیفعال.  شدیی شناساي گازیر با دستگاه کروماتوگرافی اسانس سییایمیبات شیترک . قرار گرفتیمورد بررس یشگاهیط آزمایشرا

ج نشان داد که ینتا .دین گردیید تعیکلريوم تری آلومنیکالتو و رنگ سنجی س–ن ی، فولیکالیت رادیکاهش ظرف يهاب با روشیبه ترت د،یکل و فالونوئ
 32، 128، 128ب ی به ترتنوکوایا ایستریل و لوکوکوس اورئوسیاستاف، یا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژ ير برای اسانس سیحداقل غلظت مهارکنندگ

متر یلی م70/31±55/0اله عدم رشد با قطر ن هیشتریب. افتیش یر قطر هاله عدم رشد افزایش غلظت اسانس سیبا افزا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م64و 
ها در برابر ين باکتریتر مقاومنوزایسودوموناس ائروژ و یا کلیاشرش ی گرم منفيهايج نشان داد که باکترینتا.  بودلوکوکوس اورئوسیاستافمربوط به 
زان یم. ب بودین ترکیشتری درصد ب3/40د با ی سولفيل دی آلير نشان داد که، دی اسانس سییایمیبات شی ترکییج حاصل از شناساینتا. ر بودندیاسانس س

 80ن در گرم و یتیگرم کوئرسیلی م24/0د در گرم، یک اسیگرم گالیلی م53/0ب برابر با یر به ترتی اسانس سیدانیاکسیت آنتید و  فعالیفنول کل، فالونوئ
 در محصوالت یعیو نگهدارنده طب ییبات داروید ترکیک منبع بالقوه جهت تولیان تواند به عنویر میاه سین پژوهش نشان داد که گیج اینتا. درصد بود

  . ردی مورد استفاده قرار گییغذا
 
  .هاله عدم رشد ،یکالیت رادیر، فنول کل، کاهش ظرفیاسانس س : واژگاندیکل
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: Mehrnia@asnrukh.ac.ir 
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   مقدمه- 1
 که ی و مقاومتی عفونيهايماریش بیل افزایبه دل

 به ییایمی شيزا نسبت به داروهايماری بيهاسمیکروارگانیم
گر با توجه به ی دییاند و از سومرور زمان از خود نشان داده

 ییایمی شي که داروهاییباال ی درمانيهانهی و هزیعوارض جانب
ر ی اخيهاکنند، در دههیل می تحمي به جوامع بشريو سنتز

  .]2 و 1[ج شده استی رایعیب با منشا طییدارواهانیاستفاده از گ
ک یشود یق غذا به انسان منتقل می که از طرییهايماریامروزه ب

ها  عوارض نگهدارندهیجاد کرده و از طرفی را ایمعضل اساس
ها نسبت  انسانینیشوند، باعث بدبی که به غذا اضافه ميسنتز
 را وادار به يارین بسیلذا محقق. ها شده استن نگهدارندهیبه ا

بات یها با ترکن نگهدارندهی اینیگزی جاي برای متواليهاپژوهش
 ی عوارض جانبيج، اما دارای که همان نتایعی و طبیاهیگ

و هاتوان به اسانسیبات مین ترکیاز ا. هستند،کرده استیکمتر
 فرار و یباتیها، ترکن اسانسی اشاره کردکه ایاهی گيهاعصاره

 .]3[باشند ی می مناسبیکروبی اثر ضدميمعطر هستند و دارا
   خانواده به متعلق Allium sativum یر با نام علمیس

 Amaryllidaceae اه جهت ین گی از ایدر طب سنت. است
ها و دست نوشته. شودی استفاده می عفونيهايماریدرمان ب
ن نشان یران چنین ایسرزم جا مانده از مردمان بهیمیکتب قد

 از جمله ياری بسيهايماریاه در درمان بین گیدهد که ایم
، کلسترول خون، ورم مفاصل، تب، سرفه و ی قلبيهايماریب

 يبات گوگردیر ترکیدر س .]4[شده است یمسردرد استفاده 
ب ین ترکی نام دارد، ا1نیسین جزء آن آلیوجود دارد که مهمتر

ر قرار داده و باعث درمان یزا را تحت تاثيماریزاندامگان بیر
دهد که ی مختلف نشان ميهاپژوهش.]7-5[شود یها ميماریب

ن ی که ا2وسولفوناتین وجود دارد تحت عنوان تیسیدر آلیگروه
 يم هاین متصل شده و باعث انهدام آنزیگروه به پروتئ

، گزارش )1999 (3يآرورا و کاور .]8[شودیزاندامگان میر
- گرم مثبت اثر ضديهايشتر بر باکتریر بیدادند که اسانس س

  .]9[  داردیکروبیم
 از خانواده ی شکل وگرم منفيالهی ميباکتر  4یا کلیاشرش

جاد ی باعث اين باکتری ايهاهیاکثر سو. است5اسهیانتروباکتر
  7تیتونی و پر6تی، مننژيادرار همانند، عفونت ییهاعفونت

                                                             
1. Allicin 
2. Thiosulfinate 
3. Arora & Kaury 
4. Echerichia coli 
5. Enterobacteriaceae 
6. Meningitis 
7. Peritonitis 

-يماری و بی گرم منفي باکتر8نوزایسودوموناس آئروژ .شوندیم
ه، یزخم، ذات الر مثل عفونت ییهايماریزا بوده و عامل ب
 که اگر به ياشود به گونهی میستم تنفسیعفونت معده و س

 .ها درمان نشوند، منجر به مرگ خواهند شدن عفونتیموقع ا
-یزا ميماری گرم مثبت و بي، باکتر9لوکوکوس اورئوسیاستاف
 ی به مرور زمان نسبت به آنتين باکترینکه ایل ایبه دل. باشد

 يد برای جديهاده است، لذا کشف راهیها مقاوم گردکیوتیب
ا یستریل .]12- 10[ت استیار حائز اهمی بسين باکتریمقابله با ا

 10تواند غلظت یگرم مثبت است که م ي،  باکتر10توژنزیمونوس
ن ی را تحمل کند و منابع آب و غذا بهتریدرصد نمک و خشک

 ين باکتریا. باشندی مين باکتریر ای رشد و تکثيها برامکان
 و 12تی، آنسفال11ی سمی مثل سپتی خطرناکيهايماریتواند بیم

  .]15- 13[جاد کند ین را ایسقط جن
 و ییایمیبات شی ترکیی در مورد شناسایتاکنون مطالعات اندک

ران انجام یژه ایر در جهان و به وی اسانس سیکروبیاثر ضدم
 یکروبیگرفته، اثر ضدم  صورتيهااکثر پژوهش. شده است
ار ی بسيهااند و پژوهش قرار دادهیبررس ر را موردیعصاره س

لذا .انجام شده استر ی اسانس سیکروبی در مورد اثر ضدمیاندک
ل دهنده ی تشکییایمیبات شی ترکیین پژوهش، شناسایهدف از ا

 متصل به ي گازیر با دستگاه کروماتوگرافی سیاسانس روغن
، فنول کل، یدانیاکسیت آنتین فعالیی، تعیسنج جرمفیط

 يها اسانس به روشییایت ضدباکتری فعالیابید و ارزیفالوونوئ
 يق سازی، رق)وژنیفیسک دید(سک یانتشار در آگار به کمک د

 یو حداقل غلظت کشندگ) یحداقل غلظت بازدارندگ(ع یدر ما
نوزا، یسودوموناس آئروژ (يزايماریزاندامگان بی از ريبر تعداد

در ) لوکوکوس اورئوسینوکوا و استافیا ایستری، لیا کلیاشرش
 . بودیشگاهیط آزمایشرا

  
  ها مواد و روش- 2

، در 1397 تا اسفندماه 1397ان ماه  از آبین پژوهش تجربیا
 ی گروه علوم و مهندسیمی و شيولوژیکروبی ميهاشگاهیآزما
 در دانشگاه ییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذایصنا

  . خوزستان انجام شدیعی و منابع طبيعلوم کشاورز
  

                                                             
8. Pseudomonas aeruginosa 
9. Staphylococcus aureus 
10. Listeria monocytogenes 
11. Septicemia 
12. Encephalitis 
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 کشت يط های و محییایمیه مواد شی ته- 2-1
  یکروبیم

، )مرك آلمان(13دیل سولفوکسای متي شامل دییایمیمواد ش
وم یل تترازولی فني، تر)سامچون کره(  درصد 80ن یتوئ

 2 و 2، )چیگما آلداریس(د یک اسی، گال)چیگما آلداریس(دیکلرا
 70، الکل )چیگما آلداریس(14ل یدرازیل هیکری پ-1-ل ی فنيد

ن یسیک جنتامایوتی بی آنتيهاسکید. بود) مرك آلمان(درصد 
 يهاطی خانه، مح96ت ی، پل)پادتن طب(د یک اسیکسیو نالد

مرك (16نتون براثی و مولر ه15نتون آگاری مولر هیکروبیکشت م
  .ه شدیز تهین) آلمان

  ریه اسانس سی ته- 2-2
بعد از .  شديداری همدان خری، از بازار محل1397ر در سال یس
 يهادیشناسان با استفاده از کلاهی آن توسط گید اسم علمییتا

  600ر با ی خرد شده سيها گرم از حبه50زان ی، مییشناسا
د و با استفاده از دستگاه یتر آب مقطر مخلوط گردیلیلیم

 انجام يریگر با بخار آب عمل اسانسی به روش تقط17کلونجر
. دی ساعت به طول انجام3 يریگمدت زمان عمل اسانس. شد

 شد ير جمع آورید و اسانس سیر دستگاه بازگردیدر انتها ش
]16[.  
  زايماریزاندامگان بیه ری ته- 2-3

نوزا، ی سودوموناس آئروژ استانداردیکروبیه می سو4از 
  نوکوایا ایستری و لیا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف

 ی گروه علوم و مهندسيولوژیکروبیشگاه میموجود در آزما
 یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذایصنا

ار ی بسيباکترتوژنزیا مونوسیستریل. خوزستان استفاده شد
ر از عدم ی به غنوکوایا ایستریلزا است، اما يماریخطرناك و ب

 یژگی، ویشی انجام امور آزمايدن برا و مناسب بوییزايماریب
ن یل در این دلی دارد و به همتوژنزیا مونوسیستریله به ی شبییها

  .]10[ استفاده شد نوکوایا ایستریلپژوهش از 
ر ی اسانس سیکروبیمت ضدی فعالیابی ارز- 2-4

  یشگاهیط آزمایدر شرا
 شامل انتشار در آگار به یکروبی روش ضدم3ن پژوهش از یدر ا

 ی، حداقل غلظت بازدارندگ)وژنیفیسک دید(سک یدکمک 
 یابی جهت ارزیو حداقل غلظت کشندگ) عی در مايق سازیرق(

                                                             
13. Dimethyl sulfoxide 
14. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
15. Mueller hinton agar 
16. Mueller hinton broth 
17. Kelevenger 

زاندامگان  ی ازرير بر تعدادی اسانس سیکروبیت ضدمیفعال
ر به طور یدر ز.  استفاده شدیشگاهیط آزمایزا در شرايماریب

  . آورده شده استیکروبی ضدميهاخالصه روش
سک ید(سک یدر آگار به کمک د انتشار -2-4-1
  )وژنیفید

ه، با ینتون آگار تهیط کشت مولر هین روش ابتدا محیدر ا
لتر یبا استفاده از ف. ها منتقل شدشی ديل و به پتریاتوکالو استر

ل یر استری گرم اسانس س3، )کرونی م22/0قطر  ( یسر سرنگ
 تری لیلیگرم بر میلی م300 و 150، 75، 5/32 يهاشد و غلظت

قه درون ی دق20 به مدت 18 بالنکيهاسکید. دیه گردیته
ون یازسوسپانس. سانده شدیر خی مختلف اسانس سيهاغلظت

فارلند م مکیها با محلول ن که استاندارد بودن آنیکروبی ميها
 کشت یتر برداشته و به صورت چمنیکرولی م20دشده بود، ییتا

سک با غلظت متفاوت با یش دو دی ديدرون هر پتر. دیگرد
ل در محل یگر گذاشته و با استفاده از پنس استریکدیفاصله از 
-ي باکتريبرا. ثابت شد) شی ديواره پتریفاصله از د(مناسب 

-یسک آنتی از دنوزایسودوموناس آئروژ و یا کلیاشرش يها
لوکوکوس یاستاف يهاي باکتري و برا19دیک اسیکسیک نالدیوتیب

 20نیسیک جنتامایوتی بیسک آنتی از دنوکوایا ایستریل و اورئوس
 کشت يهاظرف. رد استفاده شدیگیت قرارمیکه در مرکز پل

ر جهت ی آغشته به اسانس سيهاسکیک از دی هر يشده حاو
قه ی دق15به مدت (د یخچال منتقل گردیش انتشار به یمرحله پ
 کشت شده يهات ظرفیدر نها). گرادی درجه سانت4 يدر دما
- ساعت گرمخانه24گراد به مدت ی درجه سانت37 يدر دما

 يگذار ساعت از زمان گرمخانه24 یپس از ط.  شدنديگذار
         کشها، با خطسکی اطراف دیکروبیهاله عدم رشد م

  .]18 و 17[ شد يریگاندازه
 21ی حداقل غلظت بازدارندگ-2-4-2
مطابق با روش ) MIC( ین حداقل غلظت بازدارندگییتع
به . رفتی، انجام پذ)2018 (ي فوالدیمانی و ایزاده بهبهانیعل

، 32، 16 ، 4، 2، 1، 5/0( مختلف يهاطور خالصه ابتدا غلظت
ر از محلول یاسانس س) تریل یلیگرم بر میلی م256 و 128، 64

ک یدرون هر . ه شدیتر تهیلیلیگرم بر میلی م512با غلظت مادر 
تر ماده یکرولی م100 يا خانه96 يهاتیکروپلی ميهااز چاهک

 ک از یتر از هر یکرولی م10و ) ریاسانس س(کروب یمضد
) فارلندم مکیمطابق با استاندارد ن(زا يماری بیکروبی ميهاهیسو

                                                             
18. Blank disk 
19. Nalidixic acid 
20. Gentamicin 
21. Minimum inhibitory concentration  
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       96ت یکروپلی مي بعد از عمل گرمخانه گذار .خته شدیر
 یبه تمام)  گرادی درجه سانت37 ي ساعت در دما24 (ياخانه

ل ی فني درصد تر5تر از محلول یکرولی م10ها چاهک
 يگذار اضافه شد و دوباره عمل گرمخانه22دیوم کلرایلیتترازو

ر یی که در آن تغین چاهکیاول. رفتیقه انجام پذی دق15به مدت 
 مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت یا صورتی یرنگ ارغوان

  .]19[د یر ثبت گردی اسانس سیبازدارندگ
  23ی حداقل غلظت کشندگ-2-4-3

 MIC ،100ج مشاهده شده در آزمون یبا استفاده از نتا
ر رنگ مشاهده نشد، توسط یی که در آن تغيهاتراز خانهیکرولیم

. نتون آگار کشت داده شدیط مولر هیسمپلر برداشته و در مح
 در دما و زمان ی قبليها مطابق با آزمونيگذارعمل گرمخانه

ا پرگنه ی یچ کلنی که در آن هیتین پلیاول. دیمشخص انجام گرد
 اسانس یمشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت کشندگ

  .]20[د یرگزارش گردیس
ر با ی اسانس سییایمیبات شی ترکیی شناسا- 2-5

  ي گازیدستگاه کروماتوگراف
 A Agilentمدل(ي گازیاز دستگاه کروماتوگراف

Technologies 7890متصل ی گازیو کروماتوگراف) کای، آمر
 Agilent Technologiesمدل (یف سنج جرمیبه ط

5975C اسانس ییایمیبات شی ترکییجهت شناسا) کای، آمر 
ربه یتر از اسانس سیکرولی م1/0به طور خالصه . راستفاده شدیس

 درجه 3 ستون، با سرعت يدما.قشدی تزر24GC/MSدستگاه
 درجه 210گراد به ی درجه سانت45قه، از یگراد در دقیسانت
-فیسه با طیر در مقای اسانس سياجزا. افتیش یگرادافزایسانت

 یلیک وی استاندارد موجود در کتابخانه الکترونی جرميها
سه با اعداد استاندارد موجود در یافزار و مقاموجود در نرم

  .]11 و 10[د ی گردییمراجع شناسا
 ری اسانس سیدانیاکسین قدرت آنتیی تع- 2-6
 استفاده یکالیت رادین آزمون از روش کاهش ظرفی انجام ايبرا

 یدانیاکسیت آنتی فعاليریگازهن روش به منظور اندیا. شد
ن روش از یاساس ا. شودیها استفاده مها و اسانسعصاره

ا شفاف شدن محلول یدروژن در عصاره یدست دادن ه
25DPPH نانومتر 517زان جذب در طول موج یا کاهش می و 

 1ر با یتر از اسانس سیلیلی م3ن آزمون ابتدا ی انجام ايبرا. است

                                                             
22. Triphenyltetrazolium chloride 
23. Minimum bactericidal concentration 
24. Gas chromatography–mass spectrometry 
25. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

 قرار یکیقه در تاری دق30 مخلوط و به مدت DPPHتر یلیلیم
 يریگ اندازه26زان جذب با اسپکتوفوتومتریت میدر نها .داده شد

  .]21[شد
   کل27 فنول- 2-7

 انجام 28کالتوی س–ن ی فنول با استفاده از روش فوليریگاندازه
ق یکالتو رقی س–ن یتر واکنشگر فولی لیلی م5/2ن روش یدر ا.شد

ر اضافه شد و یتر اسانس سیلیلی م1، )1:10نسبت ( شده با آب 
)  گرادی درجه سانت25(  اتاقيقه در دمای دق5/2به مدت 

م یتر کربنات سدیلیلی م2کردن  بعد از اضافه.  شدينگهدار
در . ک قرار داده شدی تار ساعت در محل1محلول را به مدت 

 يریگ نانومتر اندازه725زان جذب در طول موج یت مینها
  .]22[د یگرد
  يدیبات فالونوئی ترک- 2-8
ر از روش ی اسانس سيدیبات فالونوئی ترکيریگ اندازهيبرا
ن یطبق ا. ر استفاده شدیی تغی، با کم)1999(29شن و همکارانیز

ب یر ترکیتر اسانس سیلیلی م1ر با تر آب مقطیلیلی م25/1روش 
تر به آن اضافه یکرولی م75م به مقدار یت سدیتریمحلول ن. شد
د به محلول یکلريوم تریقه، آلومنی دق6پس از گذشت . دیگرد

 1ت یدر نها.  شدي اتاق نگهداريقه در دمای دق5اضافه شد و 
 510 موالر به آن اضافه شد و در طول موج 1تر سود یلیلیم

  .]23[ شد يریگومتر جذب آن اندازهنان
  يز آماری آنال- 2-9

 يهانیانگیدر سه مرتبه تکرار شد، از م هاآزمون یتمام
 يهاداده. دیزهاي آماري استفاده گردیآمده براي آنالدستبه

جهت ( و آزمون دانکن 18نسخه  SPSS30 افزاربا نرم حاصل
  .ل شدیتحل و هیتجز% 5 يداریدر سطح معن) هانیانگیسه میمقا
  

 ج و بحثی نتا- 3
ر به روش انتشار ی اسانس سیکروبیمت ضدی فعالیج بررسینتا

سودوموناس بر ) بوئر- یکرب(سک یدر آگار به کمک د
ا یستریل و لوکوکوس اورئوسیاستاف، یا کلیاشرش، نوزایائروژ

ن آزمون نشان داد یج اینتا. ، آورده شده است1در جدول نوکوایا
 يسک برایکه، قطر هاله عدم رشد مشاهده شده در اطراف د

ا یستریل و لوکوکوس اورئوسیاستاف( گرم مثبت يهايباکتر

                                                             
26. Spectrophotometr 
27. Phenol 
28. Folin-Ciocalteu 
29. Zhishen 
30. Statistical Package for the Social Sciences 
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سودوموناس  (ی گرم منفيهايبزرگتر از باکتر) نوکوایا
ن قطر هاله یترن و کمیشتریب. بود) یا کلیاشرش و نوزایائروژ

 و لوکوکوس اورئوسیاستاف ي براي در غلظت مساویبازدارندگ
ج نشان ی نتایبه طور کل). 1جدول ( مشاهده شد یا کلیاشرش

ش یر قطر هاله عدم رشد افزایش غلظت اسانس سیداد که با افزا
 يهاان غلظتی مییسه دوتای و مقايج آزمون آمارینتا. افتی

ان ی نشان داد که می گرم منفيهاير بر باکتریمختلف اسانس س
 يتر برایلیلیگرم بر میلی م75 و 5/37 يهاغلظت

 و 75 يهان غلظتی و همچننوزایسودوموناس آئروژيباکتر
دار ی اختالف معنیا کلیاشرش يتر برایلیلیگرم بر میلی م150

ها ر غلظتید، هر چند در سای درصد مشاهده نگرد5در سطح 
 يهاان غلظتی مییسه دوتایمقا. ده شددار مشاهیاختالف معن

لوکوکوس یاستاف( گرم مثبت يهاهیر بر سویمختلف اسانس س
 5 ي دارینشان داد که در سطح معن) نوکوایا ایستریل و اورئوس
گرم یلی م300 و 150، 75، 5/37(ها  غلظتیان تمامیدرصد م

ش غلظت یبا افزا. دار مشاهده شدیاختالف معن) تریلیلیبر م
ن هاله یشتریب. افتیش یر قطر هاله عدم رشد افزایانس ساس

تر یلیلیگرم بر میلی م300 در غلظت 70/31عدم رشد با قطر 
، 1در شکل .  بودلوکوکوس اورئوسیاستافيمربوط به باکتر

 يهامربوط به غلظت(ر ی از قطر هاله عدم رشد اسانس سیینما
 نشان نوکوایا ایستریله یبر سو) تریلیلیگرم بر میلی م300 و 150

 .داده شده است
-ير بر باکتری از رشد اسانس سیج حداقل غلظت بازدارندگینتا
لوکوکوس یاستاف، یا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژ يها

. ، نشان داده شده است2 در جدول نوکوایا ایستریل و اورئوس
 و یا کلیاشرش ی گرم منفيهايج نشان داد که باکترینتا

ها در برابر اسانس ين باکتریتر مقاومنوزایسودوموناس ائروژ
ر ی نسبت به اسانس سیکروبیه مین سویترحساس. ر بودندیس

ج نشان داد که حداقل ینتا.  بودلوکوکوس اورئوسیاستاف يباکتر
سودوموناس  يهاهی سوير برای اسانس سیغلظت بازدارندگ

ا یستریل و رئوسلوکوکوس اویاستاف، یا کلیاشرش، نوزایائروژ
. تر بودیلیلیگرم بر میلی م64 و 32، 128، 128ب ی به ترتنوکوایا

زاندامگان یر بر ری اسانس سیج حداقل غلظت کشندگینتا
، نشان داده 2 در پژوهش حاضر در جدول یزا مورد بررسیماریب

 اسانس یج نشان داد که حداقل غلظت کشندگینتا. شده است
 بزرگتر از حداقل غلظت یورد بررسها مي باکتریر در تمامیس

  . بودیبازدارندگ

Table 1 Mean inhibition zone diameters (mm) of Allium sativum essential oil on some food-borne 
pathogens by disk diffusion agar (DDA) method 

-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. 

 

  
Fig 1 The inhibition zonediameter (mm) of Allium sativum essential oil onListeria innocua (at concentration 150 

and 300 mg/ml. 

Concentration 
Microorganisms 37.5mg/ml 75 mg/ml 150 mg/ml 300 mg/ml 

Pseudomonas aeruginosa 19.50± 0.68a 20.80 ± 0.75a 24.20±0.45b 27.90 ± 0.50c 
Escherichia coli 16.10± 0.35a 23.00± 0.40b 24.10± 0.70b 26.80 ± 0.85c 

Staphylococcus aureus 20.20 ±0.58a 26.00± 0.64c 28.80± 0.95c 31.70 ± 0.55d 
Listeria innocua 17.60±0.66a 21.90 ± 0.83c 24.30 ± 0.47c 28.10 ± 0.40d 
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Table 2 Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of 
the Allium sativumessential oilon some food-borne pathogens 

  
، 3ر در جدول ی اسانس سي گازیز کروماتوگرافیج آنالینتا

 9، ي گازیج کروماتوگرافیبر اساس نتا. آورده شده است
ن ی ایبه طور کل). 2شکل ( شد ییر شناسایب در اسانس سیترک
 اسانس را ياز کل اجزا % 54/94 شده ییبات شناسایترک

 درصد 3/40  با31دی سولفيل دی آليب دیترک. ل دادندیتشک
 شده ییبات شناسایر ترکیسا. ر بودیب اسانس سین ترکیشتریب

/ 36 33لیپروپن- 2 يد دی سولفي، تر %3241/23نیاستیشامل تر
 -2 يد دی، تترا سولف %24/3 34دیک اسی، هگزادکانوئ%16

،  %52/2 36لی پروپن- 2ل ید متی سولفي، تر %02/3 35لیپروپن
 ي بنزن د-1و2،  %33/2  37دیک اسی هگزا دکانوئ- ان

  .بود % 31/1 39ل استئاراتیو مت % 05/2 38دیک اسیلیکربوکس
کالتو ی س-نیر با استفاده از معرف فول  ی اسانس س  یبات فنول یترک

ر بـا جـذب    یزان جذب اسانس سـ    یم.  قرار گرفت  یابیمورد ارز 
زان فنـول کـل     یـ ج نـشان داد، م    یسه شد و نتـا    یک مقا ید گال یاس

د در گرم اسانس   یک اس یگرم گال یلی م 53/0ر برابر با    یاسانس س 
ــود ــدار ترک.ب ــات فالونویمق ــئب ــ يدی ــانس س ــه روش ی اس         ر ب
ج نشان داد   ینتا.  شد يریگد اندازه یکلريوم تر ی آلومن یسنجرنگ

گـرم  یلـ ی م 24/0ر برابـر بـا      ید کـل اسـانس سـ      یـ زان فالونوئ یم
 اسـانس   یدانیاکـس یت آنتـ  یفعال.ن در گرم اسانس بود    یتیکوئرس

 برابـر  DPPHکـال آزاد  ی رادیکنندگر بر اساس درصد مهار    یس
  . درصد بود80با 

زا در برابـر  يمـار ی بيهاسمیکروارگانیل مقاومت میامروزه به دل 
دا کـردن   ی به منظور پ   ياریها، مطالعات بس  کیوتیبیها و آنت  دارو

                                                             
31. Diallyl disulphide 
32. Triacein 
33. Trisulphide,methyl 2-propenyl  
34. Hexadecanoic acid 
35. Tetra sulfide,di 2-propenyl 
36. Trisulfide,di 2-propenyl 
37. N-hexadicanoic acid 
38. 1,2-benzen dicarboxylic acid 
39. Methyl stearate 

روز بـه روز    . ها انجـام شـده اسـت      ن دارو ین مناسب ا  یگزیجا
ــژوهش ــاپ ــده در ايه ــ انجــام ش ــزاین زمی ــه اف ــه و یش ین افت

 بـا حـداقل     یبـات یدا کـردن ترک   یـ  در صدد پ   يادیپژوهشگران ز 
 يهاسمیکروارگانین میعوارض و حداکثر توان مبارزه جهت از ب

  .]11 و 10[زا هستنديماریب
ن مقاومـت در برابـر      یشتریج پژوهش حاضر نشان داد که ب      ی نتا

 يباکتر.  بودیا کلیاشرش ی گرم منفير مربوط به باکتریساسانس
ــتاف ــوسیاس ــ بلوکوکوس اورئ ــساسیشتری ــر  ت را درین ح          براب
 گـرم  يهـا ي بـاکتر یبه طـور کلـ   . ر از خود نشان داد    یساسانس
نـسبت بـه    ) نوکـوا یا ا یستریلوکوکوس اورئوس و ل   یاستاف(مثبت  
          ) نـوزا ی، سـودوموناس آئروژ یا کل یاشرش (ی گرم منف  يهايباکتر

، حـداقل غلظـت   )1392( و همکاران  ییرزایم .تر بودند حساس
ب یـ ترک (نیسی عصاره آلی و حداقل غلظت کشندگ یمهارکنندگ

 يهــا را بـر بــاکتر ب آنیـ ، نـانوذرات نقــره و ترک )ری ســیاصـل 
 یوانی و مدل ح   یشگاهیط آزما ی در شرا  نوزایسودوموناس ائروژ 

ن پژوهـشگران نـشان داد کـه        یج ا ینتا.  قرار دادند  یمورد بررس 
ن، یسیـ  آل ی و حداقل غلظت کشندگ    یحداقل غلظت مهارکنندگ  

 یبه طور کلـ  . تر بود یلیلیگرم بر م  یلی م 77/4 و   38/2ب  یبه ترت 
ب ین، نانوذرات نقره و ترکیسین پژوهش نشان داد که آلیج اینتا
 و یشگاهیـ ط آزمای در هر دو شـرا   ی خوب یکروبیمها اثر ضد  آن

داشـت  ) عامل عفونت  (نوزایسودوموناس آئروژ  بر یوانیمدل ح 
]24[.  
  

  
  

MBC MIC Microorganisms 
512≥ 128 Pseudomonas aeruginosa 
512≥ 128 Escherichia coli 
512≥ 32 Staphylococcus aureus 
512≥ 64 Listeria innocua 
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Fig 2 The chromatogram of the Allium sativum essential oil. 

  
Table 3 Chemical compositions of the Allium sativumessential oil 
No.  Compound % 
1 Diallyl disulphide 40.30 
2 Trisulfide, methyl 2-propenyl 2.52 
3 Trisulfide, di-2-propenyl 16.36 
4 Triacetin 23.41 
5 Tetrasulfide, di-2-propenyl 3.02 
6 Hexadecanoic acid 3.24 
7 n-Hexadecanoic acid 2.33 
8 Methyl stearate 1.31 
9 1,2-Benzenedicarboxylic acid 2.05 

Total  94.54 
 
 یکروبیم اثر ضدير دارایسج مطالعه ما نشان داد که اسانسینتا

 باالتر اثر يهاباشد و در غلظتیر می نسبت به عصاره سيکمتر
ان و یقانع.ر مشاهده شدی اسانس سي برای و کشندگیکنندگمهار

ب یترک(ن یسیت آلی و سمیکروبی، اثر ضد م)1394(همکاران 
، یا کلیشرشا يهاسمیکروارگانی، را بر م)ری سیاصل

دا یکاند، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوزایسودوموناس ائروژ
ع یدر مایسازقی به روش رقجریلوس نایآسپرژ و کنسیآلب

ن پژوهشگران نشان داد که محلول یج اینتا.  کردندیبررس
زا اثر يماری بيهاسمیکروارگانی مین بر تمامیسیآل) عصاره(

ه به غلظت و زمان ن وابستیسیت آلی داشته و سمیکروبیمضد
 پژوهش حاضر يهاافتهین مطالعه با یج اینتا .]25[باشد یم

، اثر )1397(وسفوند و همکاران ی يادر مطالعه.مطابقت داشت
گال یلوکوکوس اورئوس، شیاستافر بر  ی عصاره سیکروبیمضد

 به روش انتشار در آگار به هی و استرپتوکوکوس پنومونيسانترید

.  قرار گرفتی مورد بررسیشگاهیط آزمایسک در شرایکمک د
ن پژوهشگران نشان داد که قطر هاله عدم رشد عصاره یج اینتا
 يهاکیوتیبیسه با آنتی در مقای مورد بررسيهاهیر بر سویس

با برابر بود یم تقریزوکسی کالو و سفتین، کواموسیلیاگزاس
 حاضر ي مطالعهيهاافتهین پژوهشگران با یج اینتا. ]26[

ر و ی سیکروبی، اثر ضدم)1392( مطلقییخدا . داشتیخوانهم
 بوئر، -ی کربيها شده در اراك را به روشي جمع آوريرزمار

- بر باکتری و حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهارکنندگ

استرپتوکوکوس و  یا کلی اشرش،لوکوکوس اورئوسیاستاف يها
ج ینتا. ند قرار دادی مورد بررسیشگاهیط آزمای در شراهیآگاالکت

 يها در غلظتير و رزماریاه سین پژوهشگر نشان داد که گیا
. ]27[باشد ی میکروبیمت ضدی فعالي درصد دارا50 و 30 ، 10
 قطر هاله ير دارایسج مطالعه ما نشان داد که اسانسینتا

ا یلوکوکوس اورئوس و اشرشیاستاف يهاي بر باکتريبزرگتر
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 به اختالف جنس، ياریسنبین امر را محققیعلت ا.  بودیکل
ط یاه، نوع خاك، شرای گياه، زمان جمع آوریگونه، مکان رشد گ

،  )2004(40ایبنکبل .]11و10[اندمرتبط دانسته...  و ییآب و هوا
وژن بر یفیسک دیر را به روش دی اسانس سیکروبیماثر ضد

ج نشان داد ینتا.  قرار دادی مورد بررسلوکوکوس اورئوسیاستاف
 یکروبیر، قطر هاله عدم رشد میش غلظت اسانس سیکه با افزا

افت یش ی افزالوکوکوس اورئوسیاستاف يمشاهده شده بر باکتر
 پژوهش حاضر کامال منطبق يهاافتهین مطالعه با یج اینتا .]28[

ر قطر یش غلظت اسانس سیز با افزایدر مطالعه حاضر، ن. بود
. افتیش یزا افزايماریزاندامگان بیر ی تماميهاله عدم رشد برا

 از غلظت ماده ی قطر هاله عدم رشد عکس العملياز نظر تئور
 که قطر يبه طور. باشدیکروب میا ماده ضدمیموثره در اسانس 
-حساس (لوکوکوس اورئوسیاستاف ي باکتريهاله عدم رشد برا

گرم بر یلی م5/37در غلظت ) ری در برابر اسانس سين باکتریتر
متر به یلی م20/20تر از یلیلیگرم بر میلی م300تر تا یلیلیم

، اثر )1382(موالنا و شاهنده .افتیش یمتر افزایلی م70/31
سودوموناس ر تازه و عصاره آن را بر ی سیکروبیضدم
 مورد يا چاهک آگار و رقت لولهيها به روشنوزایآئروژ

ادکه در حالت ن پژوهشگران نشان دیج اینتا.  قرار دادندیابیارز
ر ی سی بوده و عصاره کلروفرمیکروبیم اثر ضدير دارایجامد س

ن یسیسک جنتامای دي مشابه ايز توانست هاله عدم رشدین
، اثر )1383( و همکاران يشاپور .]29[د یجاد نمایا

 و بروسال ابورتوسيهاير را بر باکتری عصاره سیکروبیضدم
و رقت در لوله  چاهک آگار يها به روشسیتنیبروسال مل
ن پژوهشگران نشان داد که یج اینتا.  قرار دادندیمورد بررس

 عصاره ی و حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهارکنندگ
 218 و 128ب برابر با یزا به ترتيماریه بی هر دو سوير برایس
حسن زاده و همکاران  .]30[تر بود یلیلیکروگرم بر میم
ون یامولس نانوییایمی شيهایژگی و ویکروبیم، اثر ضد)1397(

ه شده به روش حمام اولتراسوند را مورد یر تهیعصاره س
 یکروبیانگر اثر ضدمین مطالعه بیج اینتا.  قرار دادندیابیارز
 یدانیاکسیت آنتی فعالیج بررسینتا.  ها بودونیف نانوامولسیضع

 آزاد نشان داد که يهاکالی مهار رادیابیر به روش ارزیعصاره س
باشد ی میی باالیدانیاکسیت آنتی فعالير دارایاره سعص

 یکروبیمت ضدی، فعال)2019(حسن و همکاران .]31[
ن یدر ا.  قرار دادندیابیر را مورد ارزی سيهاونینانوامولس

                                                             
40. Benkeblia 

ه شده با یون تهیل زتا و اندازه ذرات امولسیپژوهش پتانس
ر اث.  قرار گرفتیه کننده ذرات مورد بررسیاستفاده از تجز

لوکوکوس یاستاف ي باکترير رویون سی نانوامولسیکروبیمضد
 یکروبیمت ضدین فعالیهمچن.  بودیا کلیاشرششتر ازی باورئوس
ر به شکل یشتر از روغن سی بیر به صورت معمولیروغن س
ج ین پژوهشگران با نتای ايهاافتهی. ]32[ون بود ینانوامولس

 . داشتیمطالعه حاضر همخوان

ر یبات حساس سی، استخراج ترک)2006 (41رانسو همکایمباریک
 قرار یابیر و اولتراسوند مورد ارزیرا با استفاده از دو روش تقط

 یکروبیمن اثر ضدیشترین نشان دادکه، بین محققیج اینتا. دادند
 .]33[نات است یوسولفیل تی آليب دیر مربوط به ترکیعصاره س

بات ی استخراج ترکيسازنهی، به)1394( و همکاران ياسد
 و فراصوت مورد یر را به دو روش غرقابیک از عصاره سیفنول

بات ین دو روش نشان داد که ترکیسه ایمقا.  قرار دادندیبررس
ب ی به ترتی فراصوت و غرقابيها استخراج شده به روشیفنول
ک به گرم نمونه ید گالی گرم معادل اسیلی م28/12 و 42/17

 مطالعه يهاافتهین پژوهشگران با یج اینتا. ]34[خشک بود 
توان به ین امر را میل ای متفاوت بود که دليحاضر تا حدود

 و همکاران 42الینوت. مرتبط دانستان عصاره و اسانسیتفاوت م
د یپیق مهار لیر را از طریاز و سی پیدانیاکسیت آنتی، فعال)2002(

.  کردنديریگندازه ایکالیت رادیون و کاهش ظرفیداسیپراکس
 به یدانیاکسیت آنتین فعالیشترین مطالعه نشان داد که بیج اینتا
نو یبوز .]35[از قرمز بود یر و پیاز، سی پيهاب شامل تکهیترت

د ی، فنل کل و فالونوئیدانیاکسیت آنتی، فعال)2008 (43همکاران
 يهاهن پژوهش از دانیدر ا.  کردنديریگر را اندازهیعصاره س

 مختلف استفاده یستم مدلیر بالغ با استفاده از چهار سیس
 کاهش يها از روشیدانیاکسی اثر آنتيریگ اندازهيبرا.شد
ن یج اینتا.  استفاده شدیون چربیداسی و پراکسیکالیت رادیظرف

 01/6 تا 03/1 یدانیاکسیت آنتیپژوهشگران نشان داد که، فعال
 تا 05/0ن ی بیبات فنلیمقدار ترک.  بودتریلیلیگرم بر میلیم

ن یک در گرم عصاره خشک و همچنید گالیگرم اسیلی م98/0
 در گرم 44نیتی کوئرس99/6 تا 16/6د یبات فالوونوئیمقدار ترک

د کل و ی، فالوونوئیبات فنولیمقدار ترک. عصاره خشک بود
 پژوهش يهاافتهین مطالعه با ی در ایدانی اکسیت آنتیفعال

 .]36[ داشت یحاضر همخوان

                                                             
41. Kimbaris 
42. Notilla 
43. Bozin  
44. Quercetin 
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 عصاره یدرمان و یدانیاکسی آنتتی، به فعال)2013 (45کاپاسو
ن پژوهشگر نشان داد که، یج ای قرار داد، نتایر را مورد بررسیس
بات بر ین ترکی بوده و ایدانیاکسیبات آنتی از ترکیر غنیس

ا یها به غشا ب آنی آزاد اثر گذاشته و مانع آسيهاکالیراد
DNAموجود در يسولفوربات اورگانوین ترکی همچن. شدند 

ت یدان عمل کرده و مانع از فعالیاکسیر به عنوان آنتیس
  ، )2010(46و همکارانیرام .]37[  آزاد شدنديهاکالیراد
 اسانس یروسیوی و آنتیدانیاکسی، آنتییایمی  شيهایژگیو

را مورد ) رهیحان و زی، ريفرز، جعیر، گشنیاز، سیپ(اه یهفت گ
ق یها از طرن اسانسی ایروسیت ضدویفعال. قرار دادندیبررس

 320 معادل EC50ش ین آزمایدر ا. ده شدی سنج47CPEآزمون 
تر بود یلیلیگرم بر میلی م50 آن برابر یدانیاکسیت آنتیو فعال

- ضدیژگی وی،  به بررس)2004(48خانم و همکاران .]38[

سم، یر، متابولی سیمین پژوهش شیدر ا. ر پرداختندی سیسرطان
 يها و غذاییزاسم اثر قبل از سرطانی، مکانيانعقادخواص ضد
حاصل از ج ینتا.  قرار گرفتیر مورد بررسیه سیعملگرا بر پا

-N-acetyl  باتیر شامل  ترکیها نشان داد که سن پژوهشیا

S-allylcysteine،allylmercaptan diallyldisulfide ،
diallylsulfide ،diallylsulfoxide ،diallyl sulfone و  

allyl methyl sulfideن اثبات نمود که، ین محققیج اینتا. بود
 آزاد يهاکالیب رادیق تخری خود را از طریر اثر ضدسرطانیس

ون اس ی مثل کاتاالز و گلوتاتییهامیت آنزیش فعالیو افزا
  .]39[کند یجاد میترانسفراز ا

 روغن اسانس ییایمیبات شی، ترک)1392( و همکاران يقنبر
.   قرار دادندیی مورد شناساي گازیر را به روش کروماتوگرافیس
 ییایمیب شین ترکیشترین پژوهشگران نشان داد که بیج اینتا

بود ) 50/25(د یسولفيل دیآلير دیموجود در اسانس س
 داشت، اما درصد یپژوهش با مطالعه ما همخوانن یج اینتا.]40[

 يشتر از پژوهش قنبری شده در مطالعه حاضر بییب شناسایترک
 یاکولوژیکیهاتفاوتتوان به ین امر را میل ایدل. و همکاران بود

،  به )2005 (49نیپارك و ش.]11 و 10[اه مرتبط دانستیگ

                                                             
45. Capasso 
46. Ramy  
47. Cytopathicity 
48. Khanum  
49. Park & Shin 

         دریاهیهاس گ اسانس50یکنندگی اثر ضدعفونیبررس
  يها اسانس29ن پژوهش از یدر ا.  پرداختندیانه ژاپنیبرابر مور

 يهان اسانسین ایج نشان داد که در بینتا.  استفاده شدیاهی گ
 اثر ي درصد دارا100ر و جوانه گندم ی، اسانس سیاهیگ

ز نشان داد که یر نی سي گازیج کروماتوگرافینتا.  بودندیکشندگ
 ي، د %)7/59(د ی سولفيل دی آلي شامل د آنیب اصلیسه ترک

 %) 9/10(د ی سولفيل تری آليو د %) 3/21(د یل سولفیآل
  . داشتین مطالعه با پژوهش حاضر همخوانیج اینتا.]41[بود

ن ین و ثبات در حیسی آلیمی شی، به بررس)2007(رحمان 
 و در بدن یشگاهیط آزمای آن در شرايره سازیپردازش و ذخ

بات ین از ترکیسیج حاصل نشان داد که آلینتا. اخت پردیانسان
 از ید بتوان بخشیشا. ]42[باشدیر میاورگانوسولفور مهم در س

ب مرتبط ین ترکیر را به ای اسانس سیکروبیت ضدمیفعال
ن و یسی آلی، به بررس)2014 (51ن قاسو همکارانیبورل. دانست

ن پژوهش یدر ا. رداختند آن پیکیولوژی و بییایمی شيهاتیفعال
 با ی دفاعیبی ترکير داراین موجود در سیسیشد، آلنشان داده 

ن از یسیدر واقع آل. باشدی ميادیار زی بسیکیولوژی بيهاتیفعال
بنا . دیآیدست مناز به یم آلی توسط آنز52نیینه آلید آمیه اسیتجز

 يهاسمیکرواورگانیتواند بر مین میسی، آلیبه دوز مصرف
  .]43[گذار باشد اثر) ا قارچی يباکتر(زايماریب

  

 يریگجهی نت- 4
ت ی فعالير دارایج پژوهش حاضر نشان داد اسانس سینتا

هر چند که . زا داشتيماریزاندامگان بی ری بر تمامیکروبیضدم
 گرم مثبت به يهاير بر باکتری اسانس سییایت ضدباکتریفعال

 يهاج آزمونینتا.  بودیم منف گريهايشتر از باکتریمراتب ب
اسانس ) یدانیاکسیآنتلید و پتانسیفنول کل، فالونوئ (ییایمیش
ک منبع بالقوه یتواند به عنوان یر میاه سیر نشان داد که گیس

 مورد یی غذايها و نگهدارندهییبات داروید ترکیجهت تول
 ی مختلفيهارد، البته الزم است در ادامه آزمونیاستفاده قرار گ

 ییطبق آزمون شناسا. ردی انجام پذی و انسانیوانی حيهادر مدل
 متصل به ي گازی توسط دستگاه کروماتوگرافییایمیبات شیترک

                                                             
50. fumigant 
51. Borlin ghaus 
52. Alliin 
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 درصد 3/40د با ی سولفيل دی آليب دی، ترکیف سنج جرمیط
  . ر بودیب اسانس سین ترکیشتریب

  

  ی تشکر و قدردان- 5
 یدانند که از معاونت پژوهشینویسندگان مقاله بر خود الزم م

ل ی خوزستان به دلیعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز
  . نمایندیمانه تشکر و قدردانی صمی ماليهامساعدت
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In this study, Antibacterial activity of garlic essential oil used by disk diffusion method, micro-dilution 
broth (minimum inhibitory concentration)and minimum bactericidal concentration (MBC) on a 
number of pathogenic strains (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Listeria innocua and 
Staphylococcus aureus) was studied in vitro. Chemical compounds of garlic essential oil were 
identified by gas chromatography. The antioxidant activity, total phenol and flavonoid were 
determined using radical reduction capacity, Folin–Ciocalteu and aluminum trichloride colorimetric, 
respectively. The results showed that the minimum inhibitory concentration of garlic essential oil was 
128, 128, 32 and 64 mg/ml for Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 
Listeria innocuarespectively. By increasing the concentration of essential oil, the diameter of the 
inhibition zone increased. The highest inhibition zone with 31.70 ± 0.55 mmm diameter was due to 
Staphylococcus aureus. The results showed that gram-negative bacteria of Escherichia coli and 
Pseudomonas aeruginosa were the most resistant to garlic essential oil. The results of identificationof 
the chemical compounds of garlic essential oil showed that the combination of di-allyl disulfide was 
40.3% higher. Total phenol, flavonoids and antioxidant activity of garlic essential oil was 0.33 mg 
gallic acid in gram, 0.24 mg quercetin in grams and 80% respectively.The results of this study showed 
that garlic can be used as a potential source for the production of pharmaceutical compounds. 
 
Keywords: Garlic essential oil,Totalphenol, Reducing radical capacity, Inhibition zone diameter. 

                                                             
 Corresponding Author E-Mail Address: Mehrnia@asnrukh.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-32976-en.html
http://www.tcpdf.org

