
1400ن ی فرورد،18دوره  ،110شماره  ران،ی اییغذا عیصنا و مجله علوم  
 

 49

  

    
 يهايبر باکترپتوس گلوبولوسیاکال اسانس ی و حداقل غلظت کشندگی حداقل غلظت مهارکنندگیبررس

  ییزا و عامل فساد مواد غذايماریب
  

  2انی، بهاره صحرائ1، محمد نوشاد*1یزاده بهبهانیبهروز عل
  

 خوزستان، یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهیاستاد - 1
 رانی، ایمالثان

 رانی مشهد، مشهد، ای، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزییع غذای صنای، گروه علوم و مهندسيدکتر - 2

  
 دهیچک اطالعات مقاله                       

  

  : مقاله يخ هایتار
  

  99/ 01/03: افتیخ دریتار
 01/06/99: رشیخ پذیتار

  

  :يدیکلمات کل
  ،پتوس گلوبولوسیاکال

  ، ییمقاومت دارو
ت ی، فعالیینگهدارنده غذا

  .یکروبیضدم
 

 
DOI: 10.29252/fsct.18.01.05 

  
 
مسئول مکاتبات  : 

B.alizadeh@asnrukh.ac.ir 

  

 درمـان  ي از مناطق جهان بـرا ياری آن در بس یکروبیت ضدم یاهان است که فعال   ین گ ی از ا  یکیپتوس  یاکال
ـ هدف از ا. ردی گی و آنفوالنزا مورد استفاده قرار م      یسرماخوردگ ـ  ی ـ ، ارزین پـژوهش تجرب ـ  فعالیابی ت ی

لوشن بـراث  یکرودایوژن، چاهک آگار، م  یفیسک د ی روش د  4پتوس گلوبولوس به    ی اسانس اکال  يضدباکتر
ط ی در شراییزا و عامل فساد مواد غذا  يماری ب يها¬هی از سو  ي بر تعداد  ین حداقل غلظت کشندگ   ییو تع 

پتوس ی زا در برابـر اسـانس اکـال      يمـار ی ب يکـروب هـا   ی م یتی حـساس  ي نمـا  یبه طور کل  .  بود یبرون تن 
ــوس  ــد(گلوبول ــفیسک دی ــر ) وژنی ــاوم ت ــر یاز مق ــساس ت ــه ح ــوین ب ــه ترتین س ــه ب ــامل ی                          ب ش

اســترپتوکوکوس >سیلوس ســوبتلیباســ>نــوزا یســودوموناس ائروژ>یا کلــیاشرشــ>یفــیســالمونال ت
را           یانگیم. لوکوکوس اورئوس بود  یاستاف>وژنزیپ  ي بـاکتر  ين قطر هاله عدم رشد به روش چاهک آگـار ـب

ـ ی م93/11ی گرم منفي هاي باکترين قطر هاله عدم رشد برایانگیم.  متر بودیلی م60/18 گرم مثبت    يها  یل
 ي هـا  ي بـاکتر  يپتوس گلوبولوس برا  ی اسانس اکال  یرکنندگج نشان داد که حداقل غلظت مها      ینتا. متر بود 

ـ س،  اسـترپتوکوکوس پ یلوس سـوبتل ی، باسـ یا کلینوزا، اشرشی، سودوموناس ائروژیفیسالمونال ت  وژنز و  ی
ج حـداقل  ینتـا . تر بودی لیلی گرم بر میلی م8 و 16، 32، 64، 64، 128ب یلوکوکوس اورئوس به ترت یاستاف

 گرم بر یلی م16 و 32، 128، 128، 256، 512ب یز به ترتیتوس گلوبولوس نپی اسانس اکال  یغلظت کشندگ 
پتوس گلوبولوس جهـت  ی جهت استفاده از اسانس اکال    یلی تکم ي شود آزمون ها   یشنهاد م یپ.تر بود ی ل یلیم

 .ردی انجام گیی در صنعت غذا و مصارف دارویعیاستفاده به عنوان نگهدارنده طب

  

 

  رانی اییع غذایمجله علوم و صنا                             
 

www.fsct.modares.ac.ir ت مجلهی سا:  

یپژوهش_یمقاله علم  
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   مقدمه- 1
 درمان در ییدارو گیاهان از استفاده تی و اهميریامروزه، به کارگ

عامل عفونت  هايباکتري رشد از ممانعت و ها، جلوگیريبیماري
 يهاسمیکروارگانین کنترل رشد می و همچنییت غذایو مسموم

به .است شده خوبی شناخته  بهییشاخص فساد و زوال مواد غذا
 ایدن ران و چه در سطحیل در حال حاضر چه دراین دلیهم

 از يریت به کارگی اهم ویی جهت شناسايا گستردهيهاپژوهش
ر استفاده از یان اخیدر سال.]1[ در حال انجام است ییاهان دارویگ
ل یها به دليماری جهت درمان بیج درمانی رايهاکیوتیبیآنت

  در کلياد کنندهی و تهدیاساس مشکل یک به باکتریایی مقاومت
  .شده است جهان تبدیل

 عامل فساد، عفونت يهاسمیکروارگانی از مییمن بودن مواد غذایا
دکنندگان، ی از پژوهشگران و تولياریت مورد توجه بسیو مسموم

با وجود .  استیی مواد غذای استاندارد و نظارتيهاسازمان
 يهايماری همچنان بیی مواد غذاي مختلف نگهداريهاروش

 یی در سطح جهان از آمار باالییت غذای از عفونت و مسمومیناش
کنندگان محصوالت ل مصرفیگر تمای دییاز سو. برخوردار است

 به ییایمی شيها و فاقد نگهدارندهیعی طبیی به مواد غذاییغذا
بات محققان حوزه ین ترکی ایافتن از عوارض جانبیل اطالع یدل
 با یکروبیافتن عوامل ضدمیب به ی را ترغییت و سالمت غذایامن

 تمام با ییایمیش يداروها .]3 و 2[است  نموده یاهیگ منشأ
د یشا و هستند یفراوان نامطلوب ی آثار جانبيدارا د،ی مفییکارا

ان یدر سال. نباشد سوء اثر داراي که دارد وجود یخالص ماده کمتر
ک یعنوان  مردمبهي و عالقمندیرش طب سنتیل پذیر به دلیاخ

 ی، پژوهشگران به بررسی خدمات درمانين برایگزیروش جا
 به ی روغنيهااسانس .]4[اهان پرداختند ی گیکروبیمت ضدیفعال

هستند و  ست فعالیبات زی دارایترکییاهان دارویدست آمدهاز گ
ن یگزیجا (یعیطب میکروبیضد منبع مواد به عنوان ت استفادهیقابل
 از ياف گستردهیط مقابل در) یج درمانی رايهاکیوتیبیآنت با
 نظرگرفتن در با .باشندیزارا دارا ميماری بيهاسمیرگاناکرویم

ها و  اسانسیروسی و ضدوی، ضدقارچییایضدباکتر تیفعال
 انجام شده در سرتاسر يها در پژوهشییاهان داروی گيهاعصاره

 جایگزین به عنوان توانندیبات میکن تری ارسدیجهان به نظر م
 .]3[به کار برده شوند غذایی درصنایع میکروبیضد موادشیمیایی

ها، دیها، فالونوئ همانند فنلییاهان دارویل دهنده گی تشکياجزا
 ییاهان دارویگ ضدمیکروبی به عنوان ترکیبات... ها و فالون
، یی همچون دارویع مختلفید و ارزشمند، در صنای مفیمنابع

با . ندیآی به حساب میی و مواد غذای و بهداشتیشی، آرایپزشک
و مقاومت  عفونی يهايماریوع و گسترش بیتوجهبه ش

 و ي سنتزيزا نسبت به داروهايماری بيسم هایکروارگانیم
 یت درمانی با قابلیعیاهان طبیبیشترگ هرچه ، شناساییییایمیش

 . داردیت فراوانیاهم

ل دسترس بودن و ارزان یتوان به دلی که مییاهان داروی از گیکی
پتوس ی از آن بهره گرفت اکالیی و غذایع پزشکیبودن آن در صنا

 یع بوده و منشأاصلی رشد سري دارایها درختانپتوسیاکال. است
پتوس در ی گونه از اکال900ش از یتاکنون ب. باشدیا میها استرالآن
با نام وس گلوبولوسپتیاکال.  شده استيایا شناسیدن

. است 1رتاسهی از خانواده مEucalyptus globulusیعلم
 از جمله فنول، کتون، یبات مختلفی ترکياه داراین گیاسانس ا

پتوس به ی از روغن اکالیدر طب سنت. باشدیم... د و یترپن، آلده
  .]8- 5[شودی استفاده ميعنوان ضدالتهاب، ضدقارچ و ضدباکتر

 اسانس ییایت ضدباکتری فعالیابین پژوهش، ارزیهدف از ا
وژن آگار، چاهک یفیسک دی ديها با روشپتوس گلوبولوسیاکال

ن حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت ییآگار، تع
زا و عامل فساد مواد يماری بيهايباکتره ی سو6 بر یکشندگ

، سلوکوکوس اورئویاستاف(ه گرم مثبت ی سو3شامل ییغذا
ه گرم ی سو3و ) وژنزیاسترپتوکوکوس پ و سیلوس سوبتلیباس
در ) یا کلیاشرشو نوزا یسودوموناس ائروژ، یفیسالمونال ت (یمنف

  . بودیشگاهیط آزمایشرا
  

  ها مواد و روش- 2
  پتوس گلوبولوسیاکاله اسانس ی ته- 2-1

 به صورت آماده از شرکت پتوس گلوبولوسیاکال یاسانس روغن
لتر یبا استفاده از فپتوس گلوبولوسیاکالانس اس.  شديداریخر

 ياشهیل شد و در ظرف شی استریکرونی م22/0 یسرسرنگ
 يهاخچال تا انجام آزمونیره رنگ در یل تی استریشگاهیآزما

  .  شدي نگهداریکروبیضدم
                                                   
1. Myrtaceae 
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ون ی و سوسپانسیکروبی ميهاهیه سوی ته- 2-2
   استانداردیکروبیم

 ATCC (یا کلیاشرشل  استاندارد شامیکروبی ميهاهیسو

سودوموناس  ،)ATCC 14028 (یفی، سالمونال ت)35218
 لوکوکوس اورئوسیاستاف، )ATCC 27853 (نوزایآئروژ

)ATCC 25923( ،سیلیلوسسوبتیباس) ATCC 6633( و 
 يهاهیسو. بود) ATCC 19615 (وژنزیاسترپتوکوکوس پ

، ی صنعتيولوژیکروبیشگاه می آزمایکروبیون می از کلکسیکروبیم
ه یجهت ته. ه شدی مشهد تهی، دانشگاه فردوسيدانشکده کشاورز

 و ی سورشجانيدری استاندارد از روش حیکروبیون میسوسپانس
در . ، مطابق با استاندارد مک فارلند استفاده شد)2014(همکاران 

 يهاهیک از سوی خالص هر ین روش به طور خالصه از کلنیا
ط کشت یسطح مح بر ی به صورت خطیکروبیاستاندارد م

        ک از یط کشت هر یمح. نتون آگار کشت داده شدیمولره
 درجه 37 ي به گرمخانه منتقل شده و در دمایکروبی ميهاهیسو
 ساعت از 24پس از .  ساعت انکوبه شد24گراد به مدت یسانت

له یافته و تازه به وسی خالص رشد ی از کلني مقداریکروبیرشد م
خته شد و ینگر ری محلول ريش حاویما در لوله آزيلوپ حلقو

ون یکدورت سوسپانس. کر تکان داده شدیله دستگاه شیبه وس
زان یم(م مک فارلند ی نیکروبی با محلول استاندارد میکروبیم

 یبا افزودون کلن)  نانومتر625 در طول موج 13/0 تا 08/0جذب 
  .]9[نگر برابر شدیا محلول ری

اسانس  یکروبیت ضدمی فعالیابی ارز- 2-3
  پتوس گلوبولوسیاکال

 پتوس گلوبولوسیاکال اسانس یکروبیت ضدمی فعالیابیجهت ارز
وژن آگار، چاهک آگار، یفیسک دی ديهال شده به روشیاستر

 استفاده ی و حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهارکنندگ
 به صورت خالصه آورده شده یکروبی ضدميهار روشیدر ز. شد

  .است
  )بوئر-یکرب(ژن آگار ویفیسک دی د-2-3-1

وژن مطابق با روش انجام شده در مطالعه یفیسک دیروش د
 20به طور خالصه . ، انجام شد)2020( و همکاران یارسیک
 ي کاغذيهاسکیل شده به دیتر از اسانس خالص استریکرولیم

 ي کاغذيهاسکید.  اضافه شدیمتر به آرامیلی م6ل با قطر یاستر
ق قرار ی طرف به فواصل منظم و دق4 در ی سانت8ش ی ديدر پتر

 فاصله يگر دارایکدیها و از  که از لبهيگرفته شده به نحو
ک ی.  بودیکروبی از تداخل هاله ضدميریمناسب جهت جلوگ

ز به عنوان نمونه کنترل در ی بالنک فاقد اسانس نيسک کاغذید
الزم به ذکر است از . ش قرار گرفته شدی ديمرکز پتر
 100زان یزا استاندارد به ميماریه بی هر سویکروبیمون یسوسپانس

له ال یخته و با میط کشت توسط سمپلر ریتر بر سطح محیکرولیم
           يپس از آن پتر. دیل به طور کامل پخش گردیشکل استر

 24گراد به مدت یسانت درجه37 ي کشت شده در دمايهاشید
ها از گرمخانه شیدي ساعت، پتر24پس از . ساعت قرار گرفت

 مشاهده شده در یکروبیخارج شدند و قطر هاله عدم رشد م
 و ثبت يریگمتر اندازهیلیها به صورت مسکیاطراف د

  .]10[دیگرد
   روش چاهک آگار-2-3-2

روش چاهک آگار مطابق با روش انجام شده در مطالعه برزگر و 
 ن روش به طور خالصه پس ازیدر ا. ، انجام شد)1397(همکاران 

 8 يهاشی ديمتر در سطح پتریلی م6 با قطر ییهاجاد چاهکیا
نتون آگار، یط کشت مولر هیتر از محیلیلی م20 ي حاويمتریسانت

له ال یله می استاندارد به وسیکروبیه میتر از سویکرولی م100زان یم
تر از یکرولی م20زان یم. دیق پخش گردیشکل به طور کامل و دق

 توسط سمپلر به پتوس گلوبولوسیلاکال یاسانس خالص استر
ک ی. خته شدیش ری ديه شده در سطح پتری چاهک تعب4درون 

ز به عنوان کنترل یش فاقد اسانس نی ديعدد چاهک در وسط پتر
 ي در دماي ساعت گرمخانه گذار24پس از . در نظر گرفته شد

له ی به وسیکروبیزان قطر هاله عدم رشد میگراد، می درجه سانت37
  .]11[دیمتر ثبت گردیلی شد و بر حسب ميریگندازهکش اخط

  ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع-2-3-3
پتوس یاکال از رشد اسانس ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تعيبرا

، لوکوکوس اورئوسیاستاف یکروبی ميهاهی بر سوگلوبولوس
، یفیسالمونال ت، وژنزیاسترپتوکوکوس پ، سیلوس سوبتلیباس

 مطابق با مطالعه نوشاد و یا کلیاشرشو نوزا یسودوموناس ائروژ
ن روش از ی به طور خالصه در ا.، انجام شد)1397(همکاران 

 خانه 8 و ی خانه افق12 يل که دارای استريا خانه96ش ی ديپتر
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 يا خانه96ت یکروپلی می افقيهاخانه. دی بود استفاده گرديعمود
 استفاده پتوس گلوبولوسیکالا مختلف اسانس يها غلظتيبرا

با حل کردن اسانس خالص پتوس گلوبولوس یاکال يهاغلظت. شد
ل یمتي از دينتون براث و مقداریط کشت مولر هیل در محیاستر

، 32، 64، 128، 256، 512 يهاغلظت. دبه دست آمدیسولفواکس
پتوس یاکالتر اسانس یلیلیگرم بر میلی م1 و 2، 4، 8، 16

ون ی سوسپانسي خانه حاو10ها در ن غلظتیا.  شدهیتهگلوبولوس
ز به عنوان کنترل یازدهم و دوازدهم نیخانه . خته شدی ریکروبیم

 يا خانه96ت یکروپلیهر م.  و کنترل مثبت در نظر گرفته شدیمنف
ت یکروپلیت میدر نها.  در نظر گرفته شدیکروبیه می سو2 يبرا
گراد ی سانترجه د37 ي ساعت در دما24 به مدت يا خانه96

 هم به يا خانه96 يهاتیکروپلی ساعت م24پس از . انکوبه شد
. دی گردی بررس1TTC و هم با استفاده از معرفیصورت چشم

 و کدورت مشاهده یکروبی که در آن رشد مین غلظتیترکم
 بود به عنوان یا ارغوانین فاقد رنگ قرمز ید و همچنینگرد

  .]12[ در نظر گرفته شدیحداقل غلظت مهارکنندگ
  ین حداقل غلظت کشندگیی تع-2-3-4

ن یی انجام شده در پژوهش حاضر تعیکروبین آزمون ضدمیآخر
ن حداقل غلظت ییآزمون تع.  بودیحداقل غلظت کشندگ

 یی مطابق با مطالعه طباطباپتوس گلوبولوسیاکال اسانس یکشندگ
ن روش به طور یدر ا. ، انجام شد)2014(ن  و همکارايزدی

تر یکرولی م100زان ی به میکروبی فاقد رشد ميهاخالصه از خانه
 يپتر. نتون آگار کشت انجام شدیط کشت مولر هیبر سطح مح

 24گراد به مدت ی درجه سانت37 ي کشت شده در دمايهاشید
ها به شی دي ساعت پتر24پس از .  شدنديساعت گرمخانه گذار

 ی که در آن کلنیشی دين پتریاول.  شدی بررسیورت چشمص
د و غلظت آن به عنوان حداقل غلظت یمشاهده نشد مشخص گرد

  .]13[ در نظر گرفته شدپتوس گلوبولوسیاکال اسانس یکشندگ
  يز آماری آنال- 2-4

ا ی مرتبه 3ن پژوهش در ی در ایکروبی ضدميها آزمونیتمام
ن یانگیدست آمده به صورت م به يهاداده. دیشتر تکرار گردیب

 يل آماریه و تحلی جهت تجز2SPSSاز نرم افزار. گزارش شد

                                                   
1. Triphenyl-tetrazolium chloride 
2. Statistical package for the social sciences 

ها توسط آزمون دانکن در سطح  بودن دادهيداریمعن. استفاده شد
  . شدی درصد بررس5
  

  ج و بحثی نتا- 3
وس یاکـال  اسـانس   یکروبیج اثـر ضـدم    ینتا  بـه روش  پتوس گلوبوـل
. ، آورده شده است   1در جدول   ) بوئر-یکرب(وژن آگار   یفیسک د ید

 گرم مثبـت    يزان قطر هاله عدم رشد در باکتر      یج نشان داد که م    ینتا
متــر یلــی م90/18بــا هالــه عــدم رشــد لوکوکوس اورئــوسیاســتاف

ــودیشتریــب ــاوم. ن ب ــر اســانس ین ســویتــرمق ــاله در براب پتوس یاک
ــه بــاکتر مربــوطگلوبولــوس                 بــایفــیســالمونال ت ی گــرم منفــي ب

ــد    ــدم رش ــه ع ــر هال ــی م10/9قط ــود یل ــر ب ــ . مت ــور کل ــه ط                   یب
ــا ــساس ينم ــروبی میتیح ــاک ــاری بيه ــزا در روش ديم                سک ی

                      پتوس گلوبولــــوس  یاکــــالبرابــــر اســــانس   وژن دریــــفید
ــاوم ــراز مقـ ــهیتـ ــساس ن بـ ــرحـ ــه یتـ ــترت ن بـ ــامل یـ                                                             ب شـ
لوس یباس > نوزایسودوموناس ائروژ >یا کل یاشرش>یفیسالمونال ت 

 لوکوکوس اورئــوسیاســتاف>وژنزیــاســترپتوکوکوس پ>سیســوبتل
ن قطر هاله عدم رشـد   یانگیج پژوهش حاضر نشان داد که م      ینتا.بود

لوس یباسـ ( گرم مثبـت     يهاي باکتر يوژن برا یفیسک د یدبه روش   
) لوکوکوس اورئـوس یاسـتاف  و     وژنزیاسترپتوکوکوس پ ،    سیسوبتل

 ين قطر هاله عدم رشد برا     یانگی که م  یدر حال . متر بود یلی م 80/16
 و نـوزا یسـودوموناس ائروژ  ،  یفیسالمونال ت  (ی گرم منف  يهايباکتر
 اسـانس  یکروبیج اثـر ضـدم    یانت. متر بود یلی م 16/10) یا کل یاشرش

، آورده 1به روش چاهـک آگـار در جـدول        پتوس گلوبولوس   یاکال
 ین روش اندک  ی در ا  یتی حساس يج نشان داد کهنما   ینتا. شده است 
ـ ب. وژن متفاوت بـود یفیسک د یبا روش د   ه  یتـر ن و کـم یشتری ن هاـل

 و  20/21ب بـا قطـر هالـه        یعدم رشد در روش چاهک آگار به ترت       
ــی م30/11 ــریلـــ ــاکتر  متـــ ــه بـــ ــوط بـــ ــاي مربـــ                          يهـــ

ت ی حـساس  ينمـا .  بود یفیسالمونال ت  و   لوکوکوس اورئوس یاستاف
                زا در روش چاهـــک آگـــار  يمـــار ی بيهـــا سمیـــ کروارگانیم

ــاوم ــراز مقـ ــهیتـ ــساس ن بـ ــرحـ ــن یتـ ــترت   ه بـ ــامل یـ                                                      ب شـ
 لوسیباسـ >یا کل یاشرش>نوزا  یسودوموناس ائروژ >یفیسالمونال ت 

.  بـود لوکوکوس اورئوسیاستاف>وژنزیاسترپتوکوکوس پ >سیسوبتل
ن قطر هاله عدم رشـد بـه        یانگیج پژوهش حاضر نشان داد که م      ینتا

لوس یباســ( گــرم مثبــت يهــاي بــاکتريروش چاهــک آگــار بــرا
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) لوکوکوس اورئـوس یاسـتاف  و وژنزیـ استرپتوکوکوس پ ،    سیسوبتل
 ين قطر هاله عدم رشد برا     یانگی که م  یدر حال . متر بود یلی م 60/18

 و نـوزا یسـودوموناس ائروژ  ،  یفیسالمونال ت  (ی گرم منف  يهايباکتر
وژن و یـ فیسک دیـ  د يهـا آزمون. متر بود یلی م 93/11) یا کل یاشرش

ه ییـ  تعي هـستند کـه بـرا   ی مقـدمات يهـا چاهک آگـار روش              ن هاـل
              یان هاله بازدارندگیسه میمقا. شوندیعدم رشد به کار گرفته م

   اسانس  داد  نشان وژنیفیسک دی چاهک آگار و ديهاروش

 زا گـرم مثبـت در     يمـار ی ب يهـا ي بر بـاکتر   پتوس گلوبولوس یاکال 
وژن یـ فیسک دیـ متر بزرگتر از روش د    یلی م 8/1روش چاهک آگار    

ـ . بود ه بازدارنـدگ       ج نـشان  ین نتـا  یهمچن  يهـا  روش ی داد کـه هاـل
پتوس یاکــالوژن نــشان داد اســانس یــفیسک دیــچاهــک آگــار و د

 در روش چاهـک  ی زا گـرم منفـ  يماری ب يهاي بر باکتر  گلوبولوس
  .وژن بودیفیسک دیمتر بزرگتر از روش دیلی م77/1آگار 

 
Table 1 The disk diffusion agar (DDA) and well diffusion agar (WDA) of the Eucalyptus globulus 

essential oil(EGEO) on some pathogenic bacteria 
WDA (mm) DDA (mm) Microorganism 
16.00 ±0.29 14.70 ±0.59 Bacillus subtilis 
21.20 ±0.44 18.90 ±0.36 Staphylococcus aureus 
18.60 ±0.61 16.80 ±0.46 Streptococcus pyogenes 
12.40 ±0.50 10.10 ±0.71 Escherichia coli 
11.30 ±0.30 9.10 ±0.39 Salmonella typhi 
12.10 ±0.60 11.30 ±0.56 Pseudomonas aeruginosa 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3. 
  
ن حداقل یی انجام تعیکروبی ميهاج آزمونیح نتای درك صحيبرا

ن یلذا در ا.  استيکروب ضروری ماده ضدمیغلظت مهارکنندگ
 پتوس گلوبولوسیاکال اسانس یپژوهش حداقل غلظت مهارکنندگ

ج حداقل غلظت ینتا. ن شدییلوشن براث تعیکرودایبه روش م
، آورده 2 در جدول پتوس گلوبولوسیاکال اسانس یمهارکنندگ
 اسانس یج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی نتا.شده است

، یفی سالمونال تيهاي باکتريبراپتوس گلوبولوس یاکال
،  سیلوس سوبتلی، باسیا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژ

ب ی به ترتلوکوکوس اورئوسیاستاف و  وژنزیاسترپتوکوکوس پ

ج حداقل ینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م8 و 16، 32، 64، 64، 128
 يهاي باکتريبراپتوس گلوبولوس یاکال اسانس یغلظت کشندگ

لوس ی، باسیا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژ، یفیسالمونال ت
 به لوکوکوس اورئوسیاستاف و  وژنزیاسترپتوکوکوس پ،  سیسوبتل

. تر بودیلیلیگرم بر میلی م16 و 32، 128، 128، 256، 512ب یترت
 اسانس ین داد که حداقل غلظت کشندگن پژوهش نشایج اینتا
 عامل عفونت و يهاهی سوی تمامي براپتوس گلوبولوسیاکال

  . بودیت بزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگیمسموم

  
Table 2 The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of 

the Eucalyptus globulus essential oil(EGEO) on some pathogenic bacteria 
 

Microorganism MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) 
Bacillus subtilis 32 128 

Staphylococcus aureus 8 16 
Streptococcus pyogenes 16 32 

Escherichia coli 64 128 
Salmonella typhi 128 512 

Pseudomonas aeruginosa 64 256 
 

دهد که در اکثر ی مشابه انجام شده نشان ميها بر پژوهشيمرور
ن قطر هاله عدم رشد در روش چاهک یانگین میشی پيهاپژوهش

ن امر را به یل ایدل. وژن آگار استیفیسک دیآگار بزرگتر از د

 و 14[اندن دو روش ذکر کردهیسم اثر اسانس در ایتفاوت مکان
م با یر مستقیوژن اسانس به طور غیفیسک دیدر روش د. ]15

 يسک کاغذیط کشت در ارتباط است و در واقع دیسطح مح
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ط کشت یسک به محیآغشته به اسانس است که الزم است از د
در روش چاهک آگار اسانس به طور . منتقل شود) میر مستقیغ(

ن است که در یتباط بوده لذا انتظار اط کشت در اریم با محیمستق
ن ماده یعامل واسطه ب(سک یل حذف دین روش به دلیا

) ط کشتی کشت داده شده بر سطح محيکروب و باکتریضدم
 و همکاران یزاده بهبهانیعل. قطر هاله عدم رشد بزرگتر باشد

، نوشاد و ]17[ )2019( و همکاران یزاده بهبهانی، عل]16[)2020(
 ]19[)1398( و همکاران يزدی یی، طباطبا]18[ )2018(همکاران 

. افتندیج مشابه دست یز به نتاین] 20[) 1398(و نوشاد و همکاران 
پتوس ی اسانس اکالیکروبی، اثر ضدم)1386( و همکاران یمحبوب

لوکوکوس یاستاف، لوس سرئوسیباس، سیلوس سوبتلیباسرا بر 
سودوموناس ، راو کلیبریو، یا کلی اشرش،یفیسالمونال ت، اورئوس

لوس یآسپرژ، هیال پنومونیکلبس، ا مارسسنسیسرش، نوزایائروژ
 يها به روشکنسیدا آلبیکاند و لوس فالووسیآسپرژ، جرینا
 یلوشن براث و حداقل غلظت کشندگیماکرودا، وژنیفیسک دید

ن پژوهشگران نشان داد که قطر یج اینتا.  قرار دادندیمورد بررس
 و لوکوکوس اورئوسیاستاف، و کلرایبریو يهاله عدم رشد برا

. متر بودیلی م5/12 و 2/14، 7/14ب ی به ترتلوس فالووسیآسپرژ
 ي براين پژوهشگران گزارش کردند هاله عدم رشدین ایهمچن
سودوموناس و  یا کلی اشرش،لوس سرئوسیباس يهايباکتر
 يز باکتریدر پژوهش ما ن.  مشاهده نشدنوزایائروژ
ن یترب حساسی به ترتیفیسالمونال ت و لوکوکوس اورئوسیاستاف

ن یسه پژوهش حاضر با ایمقا.  بودیکروبیه مین سویترو مقاوم
 گرم يهايپتوس بر باکتریپژوهشگران نشان داد اثر اسانس اکال

 گرم مثبت تا حدود يهاي متفاوت بود اما در مورد باکتریمنف
 هر چند الزم به ذکر است که در پژوهش.  مشابه بوديادیز

پتوس مشخص نشده ی، گونه اکال)1386( و همکارن یمحبوب
ج به دست آمده را یان نتای از تفاوت مید بتوان بخشیشا. ]21[بود

اه، استحصال اسانس یاه، روش خشک کردن گیمرتبط به نوع گ
واسان و ینیسر. ذکر کرد...  و یکروبیه می، تفاوت نوع سویروغن

پتوس را بر ی از اکاليا گونهیکروبی، اثر ضدم)2001(همکاران 
، یا کلیاشرش، یفیسالمونال پارات، يسانتریگال دیش يهايباکتر
ن مخمر ی و همجنلوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباس

.  قرار دادندی مورد بررسیط برون تنی را در شراکنسیدا آلبیکاند
د ییپتوس را تای اکالی و ضدقارچیین پژوهشگران اثر ضدباکتربایا

ت ی،فعال)2013( و همکاران یزاده بهبهانیعل. ]22[کردند
 از يپتوس را بر تعدادی از اکاليا گونهیکروبیضدم

 را در ییت غذای شاخص عفونت و مسموميهاسمیکروارگانیم
ن یج اینتا.  قرار دادندی مورد بررسیشگاهیط آزمایشرا

 يهايپتوس را بر باکتری اکالیکروبیت ضدمیپژوهشگران فعال
، اثر )1395( و همکاران يمهدو. ]23[د کردییتازا يماریب

لوکوکوس یاستاف يهايپتوس را بر باکتری اکالیکروبیضدم
 و سالمونال پولوروم، کایسالمونال انتر، یا کلیاورئوس، اشرش

لوشن براث و حداقل یکرودای را به روش منارومیسالمونال گال
گران ن پژوهشیج اینتا.  قرار دادندی مورد بررسیغلظت کشندگ

 مورد يهاهی سوي براینشان داد که رنج حداقل غلظت مهارکنندگ
آزادبخت و همکاران . ]24[ درصد بود25 تا 125/3 یبررس

 يتوزان حاویست فعال کیلم زی فیکروبیت ضدمی، فعال)1396(
    يهاي از باکتري را بر تعدادپتوس گلوبولوسیاکالاسانس 

ج ینتا.  قرار دادندیبررس مورد ی گرم مثبت و گرم منفيزايماریب
 اسانس ین پژوهشگران نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگیا

کروگرم بر ی م1/562 تا 3/125 در محدوده پتوس گلوبولوسیاکال
 يهايزان قطر هاله عدم رشد در باکترین میهمچن. تر بودیلیلیم

در . ]8[شتر بودی بی گرم منفيهايگرم مثبت نسبت به باکتر
سک یز قطر هاله عدم رشد در هر دو روش دینپژوهش ما 

شتر از ی گرم مثبت بيهاي باکتريوژن و چاهک آگار برایفید
، )2014( و همکاران یزاده بهبهانیعل.  بودی گرم منفيهايباکتر

 يها عصارهيل سلولز حاوی متیلم کربوکسی فییایاثر ضدباکتر
، وژنزیوکوس پاسترپتوک يهايپتوس را بر باکتری اکالی و اتانولیآب

    به سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف و نوزایسودوموناس ائروژ
 یلوشن براث مورد بررسیوژن و ماکرودایفیسک دی ديهاروش

پتوس بر ین پژوهشگران نشان دادکه عصاره اکالیج اینتا. قرار دادند
ط یها بر سطح محزا موثر بوده و از رشد آنيماری بيهايباکتر

  .]25[ کرديریکشت جلوگ
  

  يریگجهی نت- 4
پتوس یاکالان کرد که اسانس یتوان بی کرد ميریگجهیک نتیدر 

زا يماری بيهاهی سوی بر تمامی مناسبیکروبی اثر ضدمگلوبولوس
 گرم مثبت يهاي اسانس بر باکتریکروبیاثر ضدم. داشت
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لوس یباس و وژنزیاسترپتوکوکوس پ، لوکوکوس اورئوسیاستاف(
، یا کلیاشرش (ی گرم منفيهايشتر از باکتریب) سیسوبتل

شود یشنهاد میپ. بود) یفیسالمونال ت و نوزایسودوموناس ائروژ
 پتوس گلوبولوسیاکال جهت استفاده از اسانس یلی تکميهاآزمون

 در صنعت غذا و یعیجهت استفاده به عنوان نگهدارنده طب
  .ردی انجام گییمصارف دارو

  

  ر و تشکری تقد- 5
 و یدانند از معاونت پژوهشین مقاله بر خود الزم مسندگاینو

ل ی خوزستان به دلیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيفناور
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیحما
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Eucalyptus is one of these plants which the antimicrobial effects has long been 
used to treat a cold and influenza in most parts of the world. The aim of this 
experimental study was to evaluate the antibacterial activity of Eucalyptus 
globulus essential oil (EGEO) in 4 ways: disc diffusion agar, well diffusion agar, 
microdilution broth and minimum bactericidal concentrationon a number of 
strains pathogens and the cause of food spoilage in vitro. The                        
sensitivity  profile of microorganisms against the EGEO (disc diffusion agar) is as               
follows form the most resistant to the most sensitive:                                            
Salmonella typhi>Escherichiacoli>Pseudomonas aeruginosa>Bacillus 
subtilis>Streptococcus pyogenes>Staphylococcus aureus. The mean inhibition 
zone in well diffusion agar was equal to 18.62 mm against Gram-positive 
bacteria. The mean inhibition zone in well diffusion agar was equal to 11.93 mm 
against Gram-negative bacteria.The results showed that the minimum inhibitory 
concentration of EGEO for Salmonella typhi, Pseudomonas 
aeruginosa,Escherichia coli, Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes and 
Staphylococcus aureus was 128, 64, 64, 32, 16 and 8 mg/ml respectively. The 
minimum bactericidal concentration for microorganisms was 512, 256, 128, 128, 
32 and 16 mg/ml respectively. It is recommended that additional tests be 
performed to use EGEO for use as a natural preservative in the food and 
pharmaceutical industry. 
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