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 شیرازي آویشن اسانس ضدمیکروبی فعالیت و دارویی متقابل اثر ارزیابی

)Zataria multiflora( منفی وگرم مثبت گرم هايباکتري از تعدادي بر 
 

  3، بهروز علیزاده بهبهانی2، حسین جوینده1الناز صفاري سامانی
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)11/03/99: رشیپذ خیتار  98/ 23/12: افتیدر خیتار(  
  

  
  چکیده

در طب . ق به خانواده نعناعیان استاي است که متعلاي معطر ادویه یک گیاه درختچهZataria multiflora Boissگیاه آویشن شیرازي با نام علمی 
عنوان داروي کننده نفخ و همچنین بههاي دستگاه تنفسی، برطرفها، درمان عفونتدهنده، نگهدارنده مواد غذایی و نوشیدنیعنوان طعمسنتی، از این گیاه به

صورت باکتریایی اسانس آویشن شیرازي بهبررسی فعالیت ضدهدف از انجام این پژوهش، .شود کننده استفاده میحسعفونی کننده و بیاسپاسم، ضدضد
 جهت بررسی اثر متقابل دارویی اسانس آویشن .زاي غذازادبودهاي بیماريهاي جنتامایسین و کلرامفنیکل بر تعدادي از باکتريبیوتیکتنهایی و توأم با آنتی

و چاهک آگار ) بوئر- کربی(هاي دیسک دیفیوژن آگاراز روش. حت مهاري استفاده شدهاي جنتامایسین و کلرامفنیکل، از غلظت تبیوتیکشیرازي با آنتی
سازي در مایع و پورپلیت هاي رقیقترتیب با روشتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی به. براي تعیین قطر هاله عدم رشد استفاده شد

در حالت ترکیب اسانس آویشن . هاي گرم مثبت بودندنفی داراي هاله عدم رشد بزرگتري نسبت به باکتريهاي گرم منتایج نشان داد که باکتري. انجام گردید
حداقل .  افزایش پیدا کردلیستریا اینوکوابراي باکتري ) >05/0p(داريطور معنیهاي جنتامایسین و کلرامفنیکل، هاله عدم رشد بهبیوتیکشیرازي با آنتی

 و استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، موریومسالمونال تیفی، سودوموناس ائروژینوزاهاي سانس آویشن شیرازي براي باکتريغلظت بازدارندگی از رشد ا
هاي حداقل غلظت کشندگی اسانس آویشن شیرازي براي تمامی سویه. لیتر بودگرم بر میلی میلی25/0 و 25/0، 5/0، 25/0، 5/0ترتیب  بهلیستریا اینوکوا

عنوان نگهدارنده در صنعت غذا عالوه بر کاربرد با توجه به نتایج این تحقیق، گیاه آویشن شیرازي از پتانسیل باالیی به.  بودلیترگرم بر میلی میلی2زا بیماري
  .نوش برخوردار استدهنده غذا و استفاده در دممنظور طعمآن به

  
  .سازي در مایعین و کلرامفنیکل، رقیقهاي جنتامایسبیوتیک آویشن شیرازي، آنتی:کلید واژگان

  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: ir.ac.asnrukh@hosjooy 
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  مقدمه- 1
 Zataria multifloraگیاه آویشن شیرازي با نام علمی

Boissاي است که متعلق اي معطر ادویهک گونه گیاه درختچهی
 است و از نظر جغرافیایی در مناطق مرکزي و 1به خانواده نعناعیان

این گیاه ]. 1[کند جنوبی ایران، افغانستان و پاکستان رشد می
عنوان گیاهی مؤثر و قوي ، بهZatar یا Satarدارویی با نام سنتی 

]. 2[هاي عفونی شناخته شده است براي درمان بسیاري از بیماري
محبوبیت دیرینه گیاه آویشن شیرازي در طب سنتی ناشی از 

دهنده، نگهدارننده مواد عنوان طعمي آن بهجانبهاستفاده همه
هاي دستگاه تنفسی، برطرف ها، درمان عفونت نوشیدنیغذایی و

 حسعفونی کننده و بیاسپاسم، ضدکننده نفخ، داروهاي ضد
قارچی و باکتریایی، ضدعالوه بر این فعالیت ضد. باشدکننده می

اجزاي اصلی این ]. 3[اکسیدانی آن نیز به اثبات رسیده است آنتی
است که تیمول نوعی 3واکرولو کار2گیاه ترکیبات فنلی مثل تیمول

هاي دارویی کننده در فرآوردهعنوان ماده تثبیتفنل است و به
  ].4[گیرد مورد استفاده قرار می

زا مقاوم به هاي بیماريیکی از مشکالت امروزي، مقابله باباکتري
ها، مقاومت دارویی میکروارگانیسم. باشدداروهاي شیمیایی می

ها جهت درمان روز به بیوتیکد از آنتیدلیل استفاده بیش از حبه
هاي عفونی را همین دلیل درمان بیماريروز افزایش یافته، به

هاي مالی و جانی بر کرده و سبب تحمیل خسارتمشکل و هزینه
میکروبی ایمن تالش جهت یافتنعوامل ضد.]5[بسیاري شده است 

دلیل گسترش سریع ها بهو ارزان و همچنین توسعه آن
. ]6[هاي عامل مسمومیت و عفونتضروري است وارگانیسممیکر

، اشرشیا کلیتوان به زا میهاي بیماريترین باکترياز شایع
سودوموناس آئروژینوزا،سالمونال تیفی موریوم،استافیلوکوکوس 

 اشرشیاکلی. اشاره کردلیستریا مونوسیتوژنز ، اورئوس
 معموالً بی آزار  میکروبیاین سویه. اي گرم منفی استباکتریمیله

ها با این حال، برخی از آن. و محدود به مجراي روده هستند
اي از اسهال خفیف گرفته تا زا بوده و باعث بیماري رودهبیماري

 نوعیباسیل سودوموناس آئروژینوزا. ]7[کنندمرگ را ایجاد می
هاي ترینمیکروارگانیسمگرم منفی است که یکی از مهم

                                                             
1. Labiatae 
2. Thymol 
3. Carvacrol 

 و مقاومت شودمحسوب می ب بیمارستانیطلزاي فرصتبیماري
 را  هاي ناشی از آنبیوتیکی این ارگانیسم، درمان عفونتآنتی

بسیار دشوار کرده است و ممکن است در افراد مبتال منجر به 
تب .  باکتري باسیل گرم منفی استسالمونال]. 8[مرگ شود

طور عمده توسط این اي یک بیماري عفونی است که بهروده
میکروبی شود و در افرادي که با داروهاي ضدري ایجاد میباکت

. ]9[دنبال دارد شوند میزان مرگ و میر باالیی را بهدرمان نمی
باشد که این  کوکسی گرم مثبت میاستافیلوکوکوس اورئوس

هاي بیمارستانی و جهانی محسوب باکتري عامل اصلی عفونت
هاي انات عفونتها و حیو و قادر است در انسان]10[شود می

خطرناکی را ایجاد کند و عوارض و مرگ و میر قابل توجهی را 
باشد باکتري گرم مثبت میلیستریامونوسیتوژنز. ]11[همراه داردبه

هاي اسمزي مقاوم است و که در برابر سرما، خشکی و تنش
هایی مانند انسفالیت و سپتی سمی را ایجاد کند تواند بیماريمی

]12.[  
ها از گیاهان دارویی جهت پیشگیري و هاي قدیم انساناز زمان

هاي صورت با وجود پیشرفت. کردندها استفاده میدرمان بیماري
کنندگان ، مصرفگیري از داروهاي شیمیاییگرفته در زمینه بهره

]. 13[همچنان تمایل زیادي به مصرف گیاهان دارویی دارند
ستفاده از گیاهان هاي اخیر تقاضا جهت اطوري که طی سالبه

ها روند رو به رشدي داشته است دارویی برایمعالجه بیماري
دلیل وجود شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی مناسب به. ]14[

توانند رشد کنند در ایران انواع مختلفی از این گیاهان دارویی می
در واقع گیاهان دارویی، مواد طبیعی هستند که از ماده . ]15[

مطالعات . کنندفظت و سالمتی انسان را تضمین میغذایی محا
بیانگر آن است که گیاهان حاوي مقادیر قابل توجهی 

هاي غیرفعال سازصورت پیشهاي ثانویه هستند که بهمتابولیت
هاي گیاهی ذخیره همانند فنول، فالون و فالوونوئید در بافت

از . ]16[اکسیدانی دارند میکروبی و آنتیاند و فعالیت ضدشده
هاي روغنی ترین مواد اثربخش گیاهان دارویی، اسانسمهم
ها ترکیبات فرار و معطري هستند که از این اسانس. باشندمی

. ]17[شوند هاي مختلف گیاهان دارویی استخراج میاندام
هاي گیاهی داراي ها نشان داده است که بیشتر اسانسپژوهش

باکتریایی، کشی، ضدقارچی، ضدانگل، ضدخواص حشره
ضدویروس، مهارکنندگی رادیکال آزاد و ضدسرطانی هستند و 
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عنوان افزودنی در مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند توانند بهمی
باکتریایی هدف از انجام این پژوهش، بررسی فعالیت ضد]. 18[

هاي بیوتیکصورت تنهایی و توام با آنتیاسانس شیرازي به
، اشرشیا کلیهاي فنیکل بر باکتريجنتامایسین و کلرام

استافیلوکوکوس  سودوموناس آئروژینوزا،سالمونال تیفی موریوم،
  .بودلیستریا اینوکوا، اورئوس

 

 ها مواد و روش- 2

   تهیه اسانس آویشن شیرازي- 2-1
 Zataria multifloraاسانس آویشن شیرازي با نام علمی 

Boiss رضويمشهد، خراسان (از شرکت جوهره طعم مشهد (
استخراج اسانس با روش تقطیر با آب انجام شده . خریداري شد

 .بود

   تهیه مواد مصرفی- 2-2
              بیوتیک جنتامایسین هاي آنتیدر این پژوهش دیسک

، )پادتن طب) ( میکروگرم30(و کلرومفنیکل )  میکروگرم10(
، )سیگما(، تري فنیل تترازولیوم کلراید )پادتن طب(دیسک بالنک 
با ) مرك آلمان (80و توئین ) مرك آلمان(وکساید دي متیل سولف

هاي کشت مولر هینتون آگار محیط. درجه آزمایشگاهی تهیه شدند
  .و مولر هینتون براث از شرکت مرك آلمان تهیه گردید

  هاي میکروبی تهیه سویه- 2-3
، ATCC 27853سودوموناس آئروژینوزاهاي میکروبی سویه

 ATCCوکوکوساورئوساستافیل، ATCC 25922اشرشیا کلی

سالمونال تیفی و ATCC 33090لیستریا اینوکوا، 25923
از آزمایشگاه میکروبیولوژي مواد غذایی، ATCC 14028موریوم

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و 
دلیل الزم به ذکر است به. منابع طبیعی خوزستان تهیه شد

 در این مطالعه از سویه ونوسیتوژنزلیستریامزا بودن سویه بیماري
  . استفاده گردیدلیستریا اینوکوا

   تهیه استاندارد مک فارلند- 2-4
 24هاي مورد بررسی، سازي هر یک از میکروارگانیسمجهت فعال

هاي لیوفلیزه در دماي محیط ساعت قبل از انجام آزمایش باکتري
 کشت قرار گرفتند تا از حالت انجماد خارج شوند و سپس از

دار مولر هینتون آگار تلقیح ذخیره بر سطح محیط کشت شیب
 درجه 37گذاري در دماي  ساعت گرمخانه24پس از . انجام شد

دار آگار، سوسپانسیون ها بر سطح شیبگراد و رشد کلنیسانتی
غلیظ میکروبی با استفاده از محلول رینگر تهیه گردید و سپس 

سپکتروفتومتر در طول کدورت سوسپانسیون میکروبی توسط ا
گیري شد و تا برابر شدن کدورت آن با  نانومتر اندازه625موج 

کدورت محلول استاندارد نیم مک فارلند با استفاده از محلول 
 .]19[رینگر رقیق شد 

 ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس - 2-5
  آویشن شیرازي

  )بوئر_کربی( دیسک دیفیوژن -2-5-1
 ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازي از منظور بررسی فعالیتبه

ابتدا . روش دیسک دیفیوژن استفاده گردیدروش انتشار در آگار به
لیتر از محیط کشت مولر هینتون آگار درون هر  میلی20حدود 

دیش ریخته شد و پس از بسته شدن محیط کشت، پتري
زاي مورد پژوهش که معادل استاندارد نیم هاي بیماريباکتري

ند تهیه شده بودند با استفاده از میله ال شکل بر سطح فارلمک
هاي کاغذي بالنک با دیسک. مولر هینتون آگار پخش شدند

استفاده از پنس استریل و در کنار شعله و با فاصله معین از هم و 
هاي پتري بر سطح محیط کشت آغشته به باکتري قرار از کناره
آرامی  استریل شده به میکرولیتر از اسانس20در ادامه . گرفتند

هاي بالنک ریخته شد و جهت عمل پیش روي هر یک از دیسک
از دیسک .  دقیقه در دماي یخچال قرار گرفتند15انتشار به مدت 

از . عنوان نمونه کنترل منفی استفاده گردیدبدون اسانس به
بیوتیک جنتامایسین و کلرامفنیکل براي کنترل هاي آنتیدیسک

 درجه 37 ساعت در دماي 24مدت ها بهپتري. مثبت استفاده شد
 عدم رشد هايگذاري شدند و قطر هالهگراد گرمخانهسانتی

متر ثبت صورت میلیگیري و بهکش اندازيصورت دقیق با خطبه
  .]20[شدند 

   انتشار چاهک در آگار-2-5-2
کمک دیسک، در این روش نیز همانند روش انتشار در آگار به

فارلند بر سطح محیط کشت هاي میکروبی نیم مکسوسپانسیون
 چاهک با 5. صورت سطحی کشت داده شدندمولر هینتون آگار به

پت پاستور استریل درون محیط کشت ایجاد استفاده از انتهاي پی
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ها با استفاده از محیط کشت آگار مذاب گردید و ته چاهک
تریل  میکرولیتر از اسانس آویشن شیرازي اس20. مسدود شدند
عنوان نمونه ها ریخته شد و چاهک بدون اسانس بهدرون چاهک

مدت گذاري بهمنظور گرمخانهسپس به. شاهد در نظر گرفته شد
گراد قرار گرفتند و پس از  درجه سانتی37 ساعت در دماي 24
شکل دقیق با استفاده از هاي عدم رشد به ساعت قطر هاله24

  ].21[متر گزارش شدند لیصورت میگیري و بهکش اندازهخط
 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد -2-5-3
)1MIC(  

از روش رقیق سازي در مایع براي تعیین حداقل غلظت 
 خانه بهره 96هاي بازدارندگی از رشد با استفاده از میکروپلیت

هاي مختلف  میکرولیتر از رقت100در این روش ابتدا . گرفته شد
 96هاي چاهک استریل به هر یک از خانهاسانس آویشن شیرازي 

 میکرولیتر از سوسپانسیون 10در مرحله بعد . خانه اضافه شد
هاي چاهک. فارلند به هر خانه اضافه گردیدمیکروبی نیم مک

هاي عنوان شاهد مثبت و چاهکحاوي محیط کشت و باکتري به
عنوان شاهد منفی در نظر گرفته حاوي محیط کشت و اسانس به

 ساعت در 24مدت  خانه به96هاي گذاري چاهکگرمخانه. ندشد
 میکرولیتر نمک 10گراد انجام شد و  سپس  درجه سانتی37دماي 

لیتر تهیه و به گرم بر میلی میلی5تري تترازولیوم کلراید با غلظت 
 37 دقیقه در دماي 30مدت ها اضافه گردید و بههر یک از خانه

بعد از طی این مدت . گذاري شدندگراد گرمخانهسانتیدرجه
 هیچ باکتري رشد نکرد یعنی هیچ تغییر اي که در آناولین خانه

عنوان حداقل غلظت رنگ قرمز یا ارغوانی مشاهده نشد به
  ].22[بازدارندگی از رشد در نظر گرفته شد 

  MBC) 2( تعیین حداقل غلظت کشندگی-2-5-4
 میکرولیتر از 100  منظور تعیین حداقل غلظت کشندگی میزانبه

ها هیچ گونه تغییر رنگ قرمز یا ارغوانی هایی که در آنچاهک
صورت سطحی مشاهده نشد بر محیط کشت مولر هینتون آگار به

هاي حاوي محیط کشت مولر هینتون آگار پتري. کشت داده شد
گذاري گراد گرمخانه سانتی درجه37 ساعت در دماي 24مدت به

                                                             
1. Minimum inhibitory concentration 
2. Minimum bactericidal concentration 

عنوان ها هیچ کلنی رشد نکرد بهکه در آنهایی شدند و پتري
  ].23[حداقل غلظت کشندگی در نظر گرفته شدند 

بررسی برهمکنش اسانس آویشن شیرازي با  -2-5-5
  بیوتیکهاي آنتیدیسک

هاي منظور بررسی اثر ترکیبی اسانس آویشن شیرازي بر دیسکبه
اري هاي تحت مهبیوتیک جنتامایسین و کلرامفنیکل از غلظتآنتی

(sub-MIC)محیط کشت مولر هینتون آگار با . استفاده گردید
سپس . غلظت تحت مهاري از اسانس آویشن شیرازي تهیه گردید

فارلند با استفاده از لوله ال هاي میکروبی نیم مکسوسپانسیون
در مرحله بعد . صورت سطحی پخش شدندشکل بر سطح آن به

امفنیکل بر سطح محیط بیوتیک جنتامایسین و کلرهاي آنتیدیسک
مدت بیوتیک بههاي کشت حاوي آنتیمحیط. کشت قرار گرفتند

گذاري شدند و گراد گرمخانه درجه سانتی37 ساعت در دماي 24
هاي عدم رشد میکروبی با استفاده بعد از طی این مدت قطر هاله

متر ثبت گردید صورت میلیگیري شد و بهکش اندازهاز خط
]24 .[  
  لیز آماري آنا-2-6

 انجـام  20 ویـرایش  3SPSSتجزیه و تحلیل نتایج بـا نـرم افـزار         
از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمـون دانکـن در سـطح        . پذیرفت
دار بـودن  جهـت تـشخیص معنـی   ) p≤0.05( درصد 95اطمینان  

 .ها استفاده شداختالف بین میانگین
 

  نتایج و بحث-3
 دیسک روش بهنتایج اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازي

هاي جنتامایسین و بیوتیکدیفیوژن و برهمکنش آن با آنتی
سالمونال ، سودوموناس آئروژینوزاهاي کلرامفنیکل بر سویه

لیستریا  و استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، موریومتیفی
نتایج نشان داد که اسانس . ، آورده شده است1 در جدول اینوکوا

خوبی ر ضدمیکروبی باالیی داشته و بهآویشن شیرازي داراي اث
هاي عامل عفونت و مسمومیت غذایی بر توانست از رشد سویه

در روش دیسک . عمل آوردسطح محیط کشت جلوگیري به
دیفیوژن بیشترین قطر هاله عدم رشد بر باکتري گرم منفی 

. متر مشاهده شد میلی10/40با قطر هاله موریوم سالمونال تیفی
                                                             
3. Statistical package for social science 
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لیستریا  هاله عدم رشد مربوط به باکتري گرم مثبت ترین قطرکم
هاي انجام شده در مورد اثر اسانس در بیشتر پژوهش.  بوداینوکوا

هاي گرم هاي گیاهی اثر ضدمیکروبی بیشتري بر سویهو عصاره
هاي گرم مثبت مشاهده شده است اما در پژوهش حاضر باکتري

 جنتامایسین و بیوتیکنتایج اثر آنتی. تر بودندمنفی حساس
هاي میکروبی مورد بررسی نشان داد که اثر کلرامفنیکل بر سویه

تر بیوتیک نسبت به اسانس آویشن شیرازي کمهر دو نوع آنتی
مقایسه آماري نتایج نشان داد که اثر اسانس آویشن . بوده است

زا مورد بررسی در مقایسه با هاي بیماريشیرازي بر باکتري
داري در نتامایسین و کلرامفنیکل اختالف معنیهاي جبیوتیکآنتی

نتایج برهمکنش اسانس آویشن شیرازي با .  درصد داشت5سطح 
هاي جنتامایسین و کلرامفنیکل نشان داد که فقط در بیوتیکآنتی

 قطر هاله عدم رشد نسبت لیستریا اینوکواحالت ترکیبی بر باکتري 
، 1در شکل . کردافزایش پیدا ) اسانس آویشن(حالت تنهایی به

هاي جنتامایسین و کلرامفنیکل بر بیوتیکنمایی از تاثیر آنتی
  .  نشان داده شده استاستافیلوکوکوس اورئوسباکتري 

  
Table 1 The mean inhibition zone diameter (mm) of Zataria multiflora essential oil (ZMEO) and the 

effects of its interaction with Gentamicin and Chloramphenicol antibiotics on some pathogenic bacteria 

-Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b, c, d and e) in each row show 
significant difference at p ≤ 0.05. 

-ZMEO:Zataria multiflora essential oil, Gen: Gentamicin, Chl: Chloramphenicol In: Interaction. 
  

 

Fig 1The inhibition zone diameter (disk diffusion agar) of Gentamicin and Chloramphenicol antibiotics on 
Staphylococcus aureus. 

 

Antimicrobial substance        
Microorganism ZMEO Gen Chl In (Gen + ZMEO)  In (Chl + ZMEO) 

Pseudomonas aeruginosa 40.10 ±0.59a 15.30 ±0.47b 11.00 ±0.28c 28.40 ±0.39d 24.40 ±0.30e 
Salmonella typhimurium 39.30 ±0.39a 14.00 ±0.29b 14.10 ±0.76b 16.00 ±0.44c 16.30 ±0.54c 

Escherichia coli 40.00 ±0.48a 18.10 ±0.61b 22.20 ±0.35c 22.50 ±0.69c 26.60 ±0.35d 
Staphylococcus aureus 32.70 ±0.50a 16.20 ±0.74b 18.30 ±0.60b 24.10 ±0.48c 24.00 ±0.53c 

Listeria innocua 20.20 ±0.20a 11.50 ±0.66b 13.50 ±0.46c 26.30 ±0.50d 22.30 ±0.16e 
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روش انتشار در اسانس آویشن شیرازي بهنتایج اثر ضدمیکروبی 
نتایج نشان داد که اثر . ، آورده شده است2چاهک آگار در جدول 

ضدمیکروبی در روش چاهک آگار بیشتر از روش دیسک 
نتایج نشان داد که همانند روش دیسک دیفیوژن . دیفیوژن بود

قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار نیز براي باکتري گرم 
ترین هاله کم. متر بیشترین بود میلی50 با هاله شیا کلیاشرمنفی 

عدم رشد میکروبی در روش چاهک آگار براي باکتري گرم مثبت 
نتایج حداقل .  مشاهده شد40/32 با قطر هاله لیستریا اینوکوا

غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس آویشن 
 داد که حداقل نتایج نشان. ، آورده شده است2شیرازي در جدول 

غلظت بازدارندگی از رشد اسانس آویشن شیرازي براي 
، موریومسالمونال تیفی، سودوموناس ائروژینوزاهاي باکتري

ترتیب  بهلیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی
نتایج . لیتر بودگرم بر میلی میلی25/0 و 25/0، 5/0، 25/0، 5/0

لظت کشندگی اسانس آویشن شیرازي براي نشان داد که حداقل غ
  .لیتر بودگرم بر میلی میلی2زا هاي بیماريتمامی سویه

Table 2 The well diffusion agar (WDA), minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) of the Zataria multiflora essential oil (ZMEO) on some pathogenic 

bacteria 

-Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b, c and d) in each column show 
significant difference at p ≤ 0.05. 

 
، اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن )1385(مصحفی و همکاران 

هاي گرم منفی و گرم مثبت شیرازي را بر تعدادي از باکتري
نتایج نشان داد اسانس . روش رقت آگار مورد بررسی قرار دادندبه

هاي باکتریایی مورد بررسی آویشن شیرازي بر تمام سویه
در پژوهش ما .  مهاري داردهاي گرم منفی اثرخصوص باکتريبه

هاي گرم منفی نسبت به نیز اثر اسانس آویشن شیرازي بر باکتري
ساز و همکاران چیت]. 25[هاي گرم مثبت بیشتر بود سویه

هاي ، اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن را بر باکتري)1386(
، اشرشیا کلی، استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس

سودوموناس  و سالمونال تیفی موریوم، هکلبسیال پنومونی
نتایج نشان داد قطر هاله عدم .  مورد بررسی قرار دادندآئرروژینوزا

متر بود و حداقل  میلی28- 13ي ها در محدودهرشد براي باکتري
 میکروگرم بر 1800 -225 غلظت بازدارندگی در محدوده

ر هاله عدم  با قطسالمونال تیفی موریوملیتر بود که باکتري میلی
 میکروگرم 225متر و حداقل غلظت مهارکنندگی  میلی28رشد 

ها لیتر از حساسیت بیشتري نسبت به سایر باکتريبر میلی
هاي مورد پژوهش را ي باکترياسانس رشد همه. برخوردار بود

سالمونال هاي متوقف نمود ولی اثر ضدمیکروبی آن بر  باکتري
در پژوهش .  بیشتر بودیوژنزاسترپتوکوکوس پ و تیفی موریوم

حاضر نیز اثر ضدباکتریایی اسانس آویشن شیرازي در روش 
متر بر باکتري  میلی10/40دیسک دیفیوژن با قطر هاله عدم رشد 

بنابراین . ها بیشتر بودنسبت به سایر باکتريموریوم سالمونال تیفی
 ما هاي مطالعهمیتوان ذکر کرد که نتایج این پژوهشگران با یافته

هرچند قطر هاله عدم رشد میکروبی در پژوهش . همخوانی داشت
  ]. 26[ما بیشتر بود 

، اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن )1392(برومند و همکاران 
اشرشیا ، موریومسالمونال تیفیهاي شیرازي را بر میکروارگانیسم

نتایج .  مورد ارزیابی قرار دادنداستافیلوکوکوس اورئوس و کلی
استافیلوکوکوس ده نشان داد که اسانس بر باکتري دست آمبه

 با حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی برابر با اورئوس
ppm250 بیشترین تأثیر را داشته و مقادیر ذکر شده براي دو

در مطالعه ما قطر . گزارش شدppm 500میکروارگانیسم دیگر 
 یا کلیاشرش و موریومسالمونال تیفیهاي هاله عدم رشد با باکتري

زارع بیدکی و ]. 27[ بود استافیلوکوکوس اورئوسبیشتر از 

Microorganism WDA (mm) MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) 
Pseudomonas aeruginosa 44.10 ±0.42b 0.5 2 
Salmonella typhimurium 40.50 ±0.31c 0.25 2 

Escherichia coli 50.00 ±0.68a 0.5 2 
Staphylococcus aureus 33.20 ±0.47d 0.25 2 

Listeria innocua 32.40 ±0.62d 0.25 2 
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، اثر ضدباکتریایی اسانس آویشن شیرازي را بر )1394(همکاران 
سودوموناس ، کلبسیال نومونیا، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی

سالمونال ، شیگال فلکسنري، استافیلوکوکوس اورئوس، آئروژینوزا
 مورد بررسی قرار ال تیفی موریومسالمون و انتریکا انتریتیدیس

 025/0نتایج نشان داد اسانس آویشن شیرازي در غلظت . دادند
 بیشترین تأثیر مهارکنندگی و باسیلوس سرئوسدرصد بر باکتري 

 سودوموناس آئروژینوزا درصد بر باکتري 156/0در غلظت 
از نظر حداقل غلظت . کمترین اثر مهارکنندگی را داشته است

داري وجود هاي مورد پژوهش تفاوت معنی باکتريکشندگی بین
هاي مطالعه حاضر مقایسه نتایج این پژوهشگران با یافته. نداشت

نشان داد که در مطالعه ما نیز حداقل غلظت کشندگی براي تمامی 
. هاي میکروبی برابر بوده و اختالفی بین نتایج مشاهده نشدسویه

هاي گیاهی نس و عصارهکه اثر ضدمیکروبی اسابا توجه به این
باشد محدود به یک مکانیسم و صرفا تاثیر بر دیواره سلولی نمی

هاي ها و اسانسعصاره. شاید بتوان دلیل این امر را توجیه نمود
هاي مختلفی همانند تاثیر بر دیواره گیاهی از طریق مکانیسم

ها، ممانعت از عملکرد سلولی، ممانعت از ساخته شدن پروتئین
ها توانند از رشد میکروارگانیسممی... یتوپالسمی و غشا س

هاي انجام شده اثر بر در اکثر پژوهش. عمل آورندجلوگیري به
ها و اختالف در نوع دیواره سلولی دیواره سلولی باکتري

هاي گرم مثبت و گرم منفی دلیل اصلی براي بیشتر بودن باکتري
هاي گرم مثبت ذکر ها بر باکترياثر ضدمیکروبی عصاره و اسانس

، تأثیر ترکیبات )1395(احمدي و همکاران ]. 28-30[شده است 
باکتریال عصاره هیدروالکلی آویشن فنلی را بر فعالیت آنتی

نتایج این پژوهشگران نشان داد . شیرازي مورد بررسی قرار دادند
استافیلوکوکوس که اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازي علیه 

گذاري و هاله عدم رشد در هر دو روش چاهک با قطر اورئوس
 اشرشیاکلیمتر و در مورد  میلی22 و 32ترتیب انتشار دیسک به

مقایسه نتایج این پژوهشگران با . متر بود میلی16 و 23ترتیب به
هاي مطالعه حاضر نشان داد که میانگین قطر هاله عدم رشد یافته

 مشابه بوده است اما  تقریبااستافیلوکوکوس اورئوسبراي باکتري 
امین و همکاران ].31[ متفاوت بوداشرشیا کلیبراي باکتري 

، اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازي را بر )2010(
، استرپتوکوکوسپیوژنز، استافیلوکوکوس اورئوسهاي باکتري

 و اشرشیا کلی، استرپتوکوکوس پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس

نتایج نشان داد حداقل . ر دادند مورد بررسی قراباسیلوس سرئوس
 تا 39/0ي غلظت بازدارنده اسانس آویشن شیرازي در محدوده

 با استافیلوکوکوساورئوسباکتري . لیتر بودگرم بر میلی میلی56/1
لیتر گرم بر میلی میلی39/0حداقل غلظت بازدارنده برابر 

 و استرپتوکوکوس پیوژنزهاي ترین و باکتريحساس
 56/1 با حداقل غلظت بازدارنده برابر بیلسپروتئوسمیرا

در مطالعه ما نیز حداقل غلظت . ها بودندترین باکتريمقاوم
 5/0 تا 25/0هاي میکروبی در رنج مهارکنندگی براي تمامی سویه

  ].6[لیتر بودگرم بر میلیمیلی
، فعالیت ضدمیکروبی اسانس )2010(ساعی دهکردي و همکاران 

هاي مختلف ایران را ري شده از بخشآویشن شیرازي جمع آو
نتایج این پژوهشگران نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند

گرم بر  میلی16با حداقل غلظت بازدارندگی اشرشیا کلی باکتري 
 با حداقل غلظت کاندیدا آلبیکانسترین و مخمر لیتر مقاوممیلی

گانیسم ترین ارلیتر حساسگرم بر میلی میلی062/0بازدارندگی 
هاي گرم مثبت از حساسیت متوسط برخوردار بودند بود و باکتري

هاي مختلف ، اثر ضدمیکروبی گونه)2015(وارگا و همکاران ]. 3[
هاي روش دیسک دیفیوژن بر باکترياسانس آویشن را به

 استرپتوکوکوس پیوژنز، لیستریا اینوکوا، سودوموناسآئروژینوزا
هاي آویشن ي گونهج نشان داد همهنتای. مورد بررسی قرار دادند

مقایسه نتایج این . هاي فوق شدندباعث توقف رشد باکتري
آوایی و ]. 32[هاي مطالعه حاضر مطابقت داشت محققین با یافته

، اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازي را )2015(همکاران 
نتایج به این گونه بود که باکتري . مورد بررسی قرار دادند

با حداقل غلظت مهارکنندکی و کشندگی  سرئوس باسیلوس
لیتر نسبت به دو گونه  میکروگرم بر میلی200 و 50ترتیب به

تر  مقاومپروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئروژینوزاباکتریایی 
 از نظر دیواره سلولی باکتري گرم باسیلوس سرئوسباکتري . بود

بت از مقاومت هاي گرم مثدر مطالعه ما نیز باکتري. مثبت است
]. 1[هاي گرم منفی برخورددار بودند باالتري نسبت به باکتري

هاي ، فعالیت ضدمیکروبی گونه)2017(محبوبی و همکاران 
مختلف اسانس آویشن و آویشن شیرازي را مورد بررسی قرار 

 سودوموناس آئروژینوزانتایج این پژوهشگران نشان داد که . دادند
ه دو میکروارگانیسم دیگر برخوردار از حساسیت بیشتري نسبت ب

 اشرشیا کلیو استافیلوکوکوس اورئوسمیزان حساسیت . بود
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در مطالعه ما نیز . براساس نوع اسانس آویشن متفاوت بود
هاي گرم منفی بیشتر حساسیت اسانس آویشن شیرازي بر باکتري

، اثر )2018(ضیایی و همکاران ].33[هاي گرم مثبت بود از باکتري
الکتوباسیلوس تریایی اسانس آویشن شیرازي را بر ضدباک

نتایج نشان داد که اثر .  مورد بررسی قرار دادندکورواتوس
 با قطر الکتوباسیلوس کورواتوسضدمیکروبی اسانس بر باکتري 

متر، حداقل غلظت  میلی8/26ي عدم رشد برابر با هاله
قل غلظت لیتر و حدا میکرولیتر بر میلی6/6مهارکنندگی برابر با 

موجدر ]. 4[لیتر بود  میکرولیتر بر میلی10/9کشندگی برابر با 
، فعالیت ضدمیکروبی اسانس )2019(لنگرودي و همکاران 

نتایج نشان داد که اثر . آویشن شیرازي را مورد بررسی قرار دادند
 با موریومسالمونال تیفیضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازي بر 

لیتر بیشتر از گرم بر میلی میلی625/0حداقل غلظت مهارکنندگی 
گرم  میلی25/1 با حداقل غلظت مهارکنندگی لیستریا مونوسیتوژنز

هاي مطالعه حاضر نتایج این پژوهشگران با یافته. لیتر بودبر میلی
، اثر )2020(الصرف و همکاران ]. 34[مطابقت داشت 

. ضدمیکروبی اسانس آویشن عمانی را مورد بررسی قرار دادند
نتایج اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن با استفاده از روش دیسک 

  نسبت به باکترياشرشیا کلیدیفیوژن نشان داد که باکتري 
 از حساسیت بیشتري برخوردار بود و استافیلوکوکوس اورئوس

سیلین دارویی استاندارد اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن از آمپی
هاي این پژوهشگران با یافتهنتایج . هاي مذکور بهتر بودبر باکتري

  ]. 35[ما مطابقت داشت 
  

  گیري  نتیجه- 4
خوبی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اسانس آویشن شیرازي به

قطر . زا جلوگیري گندهاي بیماريتوانست از رشد میکروارگانیسم
هاي گرم منفی هاله عدم رشد میکروبی براي باکتري

) اشرشیا کلی و موریوم تیفیسالمونال، سودوموناس آئروژینوزا(
 و استافیلوکوکوس اورئوس(هاي گرم مثبت نسبت به باکتري

در حالت ترکیبی اسانس آویشن .  بیشتر بود)لیستریا اینوکوا
هاي جنتامایسین و کلرامفنیکل قطر هاله بیوتیکشیرازي با آنتی

با توجه به . عدم رشد براي باکتري لیستریا اینوکوا افزایش یافت
عنوان طعم دهنده و همچنین رف سنتی آویشن شیرازي بهمص

توان از پتانسیل بالقوه این گیاه در رسد مینظر میها، بهدمنوش
  .عنوان نگهدارنده استفاده کردصنعت غذا به

 

  تقدیر و تشکر- 5
باشد، لذا مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می

دانند از معاونت پژوهشی و  مینویسندگان مقاله بر خود الزم
دلیل فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان به

  .هاي مادي و معنوي صمیمانه تشکر و قدردانی نمایندحمایت
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Shirazi thyme with the scientific name of Zataria multiflora Boiss is an aromatic seasoning shrub related 
to Lamiaceae family. In traditional medicine, this herbal plant has been used as a flavoring agent, food 
and beverages preservative, respiratory tract infection treatment, preventing fluctuation and as 
antispasmodic, disinfectant and anaesthetic drug. The aim of this investigation was to assess the 
antibacterial activity of Zataria multiflora essential oil (ZMEO) as alone and in combination with 
gentamicin and chloramphenicol antibiotics against some foodborne pathogenic bacteria. To determine 
the mutual pharmaceuticaleffect of ZMEO with the gentamicin and chloramphenicol antibiotics, the sub-
minimum inhibitory concentration (sub-MIC) method was used. Disk diffusion agar and well diffusion 
agar were also used to determine the inhibition zone diameter of ZMEO. Determination of minimum 
inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were performed using 
with microdilution broth and pour plate techniques, respectively. Results showed that Gram-negative 
bacteria had higher inhibition zone diameter as compare with Gram-positive ones. In case of simultaneous 
application of ZMEO with gentamicin and chloramphenicol antibiotics, the inhibition zone diameter for 
Listeria innocua was significantly increased. The MIC of ZMEO for Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria innocua were determined 
as 0.50, 0.25, 0.50, 0.25 and 0.25 mg/mm, respectively. The MBC of ZMEO for all the pathogenic strains 
was 2 mg/mm. According to the result of this study, Shirazi thyme has a great potential as a preservative 
in food industry in addition to its application as seasoning agent and herbal-tea production. 
 
Keywords: Avishan Shirazi, Gentamicin and chloramphenicol antibiotics, Microdilution broth. 
 
 

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

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

7.
10

4.
1 

] 
 [

 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)

                            11 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.17.104.1
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-41386-en.html
http://www.tcpdf.org

