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اهان ی گییزا، شناسايماری بيهاسمیکروارگانی از می ناشی عفونيهايماریش بیبا توجه به افزا
د یتواند مفیم هايماریها در درمان ببات مؤثر موجود در آنی ترکيسازن خالصی وهمچنییدارو

 3 بر ی اسانس پوست پرتقال دزفولیکروبیمت ضدی، فعالیشگاهین پژوهش آزمایدر ا. واقع شود
گرم مثبت  هی سو5و) یفینوزا و سالمونال تی، سودوموناس آئروژیاکلیاشرش( یه گرم منفیسو

س و یدیدرمیلوکوکوس اپیس، استافیلوس سابتلیلوس سرئوس، باسیوکوس اورئوس، باسلوکیاستاف(
وژن آگار،حفره در  آگار، حداقل غلظت یفیسک دید يها، با استفاده از روش)نوکوایا ایستریل

  ن برهمکنش آن بای و همچنی، حداقل غلظت کشندگ)لوشن براثیکرودایم( رشد یبازدارندگ
 قرار یمورد بررس یشگاهیط آزمایندر شرایکلین، تتراسایسیکل،جنتامایمفن کلرايهاکیوتیبیآنت

لوس یباسن هاله عدم رشد مربوط به یشتریوژن نشان داد بیفیسک دیج حاصل از روش دینتا. گرفت
 نوکوآیا ایستریلهیز مربوط به سوین قطر هاله عدم رشد نیکمتر. متر بودیلی م20/21 با قطر سرئوس
 ين قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتریشتریدر آزمون حفره در آگار ب.متر بودیلی م20/13با قطر 

ن قطر هاله عدم رشد یمتربود و کمتریلی م30/17با قطر لوکوکوس اورئوس یاستافگرم مثبت 
ج مربوط به حداقل غلظت ینتا. متر بودیلی م10/11  با قطر یاکلیاشرشی گرم منفيمربوط به باکتر

، یفینوزا، سالمونال تی، سودوموناس آئروژیاکلیاشرش يهايرشد باکتر از یبازدارندگ
 و سیدیدرمیلوکوکوس اپیس، استافیلوس سابتلیلوس سرئوس، باسیلوکوکوس اورئوس، باسیاستاف

ج ینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلیم5/12 و 400، 25، 25، 5/12، 50، 400، 25ب یترتبهنوکوا یا ایستریل
گرم بر یلی م400ها بزرگتر از هی سوی اسانس پرتقال بر تمامیظت کشندگمربوط به حداقل غل

 .تر بودیلیلیم

یپژوهش_یعلم مقاله  
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   مقدمه - 1
عنوان دارو اهان بهی از گيریکارگق استفاده و بهین زمان دقییتع
 وجود دارد که يادیار زیشواهد و مدارك بس. ار دشوار استیبس

        ها  آنيبات ثانویمنظور استفاده از ترک اهان را بهی از گیبرخ
 .]1[انددادهیش کشت می هزار سال پ60عنوان دارو در حدود به

 ییاهان داروی مورد استفاده از گدست آمده در بهيهادست نوشته
-یش باز می سال پ5000باً به ین و مصر تقری هند، چيدرکشورها

 به دنبال درمان يم، جوامع بشریار قدی بسيهااز زمان .]2[گردد
همان طور که  .عت بودندی خود با استفاده از طبيهايماریب

اده ن استفی بود، چنيزیصورت غروانات در ابتدا بهیاستفاده از ح
نکه در آن یا با توجه به .]3[ز اعمال شدیاهان نی گي برايزیغر

 وجود نداشت، يماریل بی در مورد داليادیزمان اطالعات ز
 يهاها و روشيماری درمان بي براییاهان دارویاستفاده از گ

     زیصورت مرسوم وجود نداشت و همه چ به هاآن استفاده از
 یل استفاده از برخیمان، دالبا گذشت ز . بودیصورت تجرببه
 .]4[ها کشف شديماری بی معالجه برخي براییاهان دارویگ

از خانواده مرکبات بوده و Citrus sinensis یپرتقال با نام علم
 ین درخت بومیا. باشدی متر م15 تا 7ن یدرخت آن به ارتفاع ب

            ن است، اما با گذشت زمان در اکثر نقاط جهانیکشور چ
 کشت داده شده است ییمه استوای و نییخصوص مناطق استواهب

ن یوه ایم. زان کشت را در جهان داردین میو در حال حاضر باالتر
 که به صورت یباشد و در زمانی میضیا بی يارهیاه به شکل دایگ

دن یشود و با گذشت زمان و رسیده میکال هست به رنگ سبز د
پوست پرتقال  .]6 و 5[شودین مای نمایا نارنجیوه به رنگ زرد یم

دهد اما امروزه از یل میوه را تشکین میعات ای از ضايادیبخش ز
 از یدهنده در برخ طعمیک افزودنیعنوان اسانس آن به

ج ینتا. ]7[شده استیکار گرفته مک بهیمحصوالت از جمله ک
دهد که ی اسانس پوست پرتقال نشان مییایمیبات شیز ترکیآنال
موثر موجود در آن شامل لیمونن، بتا میرسن، آلفا پینن، بات یترک

  .]8[باشدیم... بتا پینن و 
 بر ی اسانس پوست پرتقال دزفولیکروبین پژوهش اثر ضدمیدر ا

 و یفیمتنوع ک يهازا با استفاده از روشيماری بیکروبیه می سو8
حفره در آگار، حداقل غلظت  وژن،یفیسک دی شامل دیکم

 ی، حداقل غلظت کشندگ)لوشن براثیکرودایم( رشد یبازدارندگ

 کل،یکلرامفن يهاکیوتیبین برهمکنش آن با آنتیو همچن
 یمورد بررس یشگاهیط آزمایدر شرا نیکلین، تتراسایسیجنتاما

  .قرار گرفت
  

  ها  مواد و روش- 2
  ه اسانس پوست پرتقالیته - 2-1
شگاه ی در آزما1398 تا اسفندماه 1398ن پژوهش از مهرماه یا
، ییع غذای و صنایدانشکده علوم دام،یی مواد غذايولوژیکروبیم

 .رفتیانجام پذ خوزستان یعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز
حصال شد و در ر با آب استیپوست پرتقال با روش تقط اسانس

 4(خچال یره رنگ و به دور از نور درون یظروف مخصوص ت
  . شدينگهدار) گرادیدرجه سانت

ـ   ی ته -2-2 ـ ییایمیه مواد ش  کـشت  يهـا طی و مح
  یکروبیم

ل ی فنيتر: ن پژوهش شاملی مورد استفاده در اییایمیمواد ش
          بالنک و يهاسکی، د)چیگما آلدریس(د یوم کلرایتترازول

 نیکلین، تتراسایسیجنتاما کل،یک کلرامفنیوتیبی آنتيهاسکید
د یل سولفوکسای متيو د) مرك آلمان (80ن ی، توئ)پادتن طب(
 يهاطین پژوهش محیدر ا نیهمچن. ، بودند)چیگما آلدریس(

مورد  )مرك آلمان(نتون براث ینتون آگار و مولر هیکشت مولر ه
  .استفاده قرار گرفتند

 يهاونی سوسپانسيازسه و آمادهی ته- 2-3
  یکروبیم

ه ی سو3ن پژوهش  شامل ی مورد استفاده در ایکروبی ميهاهیسو
نوزا و سالمونال ی، سودوموناس آئروژیا کلیاشرش( یگرم منف

لوس یلوکوکوس اورئوس، باسیاستاف(گرم مثبت هی سو5 و )یفیت
س و یدیدرمیلوکوکوس اپیس، استافیلوس سابتلیسرئوس، باس

 یکروبیون می از کلکسییای باکتريهاهیسو.  بودند)نوکوایا ایستریل
 و ی، دانشکده علوم دامیی مواد غذايولوژیکروبیشگاه میآزما
 خوزستان یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذایصنا

صورت  بهیکروبی ميهاهینکه سویبا توجه به ا. دیه گردیته
 ل بهیط استریها در شرار آنیاء و تکثیمنظور اح زه بودند، بهیلیوفیل
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منظور سپس به. نتون براث افزوده شدندیط کشت مولر هیمح
 درجه 37 ي ساعت در دما24مدت  ها، بهع در رشد آنیتسر
        پس از گذشت مدت زمان مذکور. گراد انکوبه شدندیسانت

 ي رویکروبی ميهاهیشت تازه، سودست آوردن کمنظور بهبه
 کشت داده یصورت خطنتون آگار بهیط کشت مولر هیسطح مح

 ساعت 24مدت گراد بهی درجه سانت37 يشدند و مجدد در دما
 ییای باکتريهاونیه سوسپانسی تهيبرا. ون قرار گرفتندیدر انکوباس

 مورد يهاونید، سوسپانسیاستفاده گرد) ساعته24(از کشت تازه 
 Colony يل که حاوی استريولوژیزیر در محلول سرم فنظ

Forming Unit (CFU)/mL 108 ×5/1 ییایه باکتریسو 
  .]9[ه شدیبود ته) فارلندم مکیمعادل استاندارد ن(
  ) بوئر-یکرب(وژن یفیسک دی د- 2-4

با ) شی ديپتر(ل ین آزمون در ابتدا ظروف استریجهت انجام ا
) تریلیلی م20(تنون آگار یط کشت مولر هی از محیزان مشخصیم

منظور  به(قه از پر کردن ظروف ی دق30پس از گذشت . دیپر گرد
تر از یکرولی م100، ) کشتطیسرد شدن و بسته شدن مح

           م یاستاندارد ن ه شده معادلی تهیکروبی ميهاونیسوسپانس
خته ینتون آگار ری کشت مولر هيهاطی سطح محيفارلند رومک

 يهاسکید. دیل پخش گردیدر ال شکل استریشد و توسط اسپر
ل بر سطح ین به کمک پنس استری بالنک در فاصله معيکاغذ

 10سپس . نتون آگار قرار داده شدندیط کشت مولر هیمح
لتر یل شده با فیاستر(ل یتر از اسانس پوست پرتقال استریکرولیم

 بر یپلر به آرام، با کمک سم)کرونی م45/0 با منفذ یسر سرنگ
ط کشت مولر ی سطح محيرو  بالنک که قبالًيهاسکیسطح د

 يهاشی ديپتر. خته شدینتون آگار قرار داده شده بودند، ریه
 اسانس ي حاويهاسکینتون آگار و دی کشت مولر هطی محيحاو

 درجه 4 يش انتشار در دمایمنظور انجام عمل پپوست پرتقال به
پس از .  شدنديخچال نگهداریقه در ی دق15مدت گراد بهیسانت

ون در ی کشت به درون انکوباسيهاطیش انتشار محیانجام عمل پ
پس . دی ساعت منتقل گرد24مدت گراد بهی درجه سانت37 يدما

ون خارج و یها از انکوباسط کشتی ساعت مح24 شدن ياز سپر
د و ی گرديریگکش اندازهها توسط خط عدم رشد آنيهاقطر هاله

  .]10 و 9[دیمتر گزارش گردیلیر حسب مب
  

   حفره در آگار - 2-5
ل یپت پاستور استرین آزمون در ابتدا با استفاده از پی انجام ايبرا
         نتون آگاریط کشت مذاب مولر هی از محیزان مشخصیم
خته یر )شی ديپتر(به درون هر کدام از ظروف  ،)تریلیلی م20(

- کشت در درون ظروف حفرهيهاطی شدن محپس از بسته. شد

. دیجاد گردیدر سطح آن ا) متریلی م6(کسان ی ي با قطرهاییها
نتون آگار مذاب در درون یط کشت مولر هیک قطره محیسپس 
پوست پرتقال به کف منظور ممانعت از نفوذ اسانس به ها چاهک

تر از یکرولی م100زان یم. خته شدیر) شی ديپتر(ظروف 
فارلند به م مکی معادل استاندارد نییای باکتريهاونیانسسوسپ
 کشت طی سطح محيها نفوذ نکند رو که درون چاهکياگونه

. دیله ال شکل پخش گردیخته و و به کمک مینتون آگار ریمولر ه
ل به یتر از اسانسپوست پرتقال استریکرولی م20زان یت میدر نها

فزوده شد و ظروف ها به جزء حفره شاهدادرون تمام چاهک
گراد ی درجه سانت37 ي ساعت در دما24به مدت ) شی ديپتر(

پس از اتمام مدت زمان . دیون منتقل گردیبه درون انکوباس
ها با کمک  عدم رشد اطراف چاهکيهاون قطر هالهیانکوباس

متر ثبت یلیج آن بر حسب می شدند و نتايریگ اندازه  کشخط
  .]11[دیگرد
 از رشد یت بازدارندگ حداقل غلظ- 2-6
  )لوشن براثیکرودایم(

 از رشد اسانس پوست پرتقال یآزمون حداقل غلظت بازدارندگ
لوشن یکرودایل و به روش می استريا خانه96 يهادر چاهک

 و ی چاهک8 ستون 12ها در تیکروپلین میا. رفتیبراث انجام پذ
بتدا در ا. ل وجود دارندیتر و به صورت استریکرولی م250به حجم 

تر محلول مادر یلیلیگرم بر میلی م400از اسانس پرتقال غلظت 
     5/9 گرم از اسانس پرتقال با 4ن منظور ی ايبرا. دیه گردیته
منظور  د، بهینتون براث اضافه گردیط کشت مولر هیتر محیلیلیم

ل ی متيتر دیلیلیم مین ط کشتیمخلوط شدن اسانس و مح
         ها اضافه شد و سپس مخلوط مورد نظرد به آنیسولفوکسا

      ه شده یاز استوك ته. ک داده شدیشتر شیمنظور اختالط ببه
، 5/12، 25، 50، 100، 200 يها که شامل غلظتی متواليهارقت

ه ی تهيهااز رقت. ه شدندی بودند، ته78/0 و 56/1، 125/3، 25/6
ها اضافه  چاهک بهیصورت ستون تر بهیکرولی م100زان یشده م
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       عنوان   به12 و 11 يها ستونیعنیدو ستون آخر . دیگرد
سپس به هر .  در نظر گرفته شدندی کنترل مثبت و منفيهاچاهک

 معادل یکروبیون میتر سوسپانسیکرولی م20زان یها مک از چاهکی
         زمان یپس از ط. دیفارلند اضافه گردم مکیاستاندارد ن

گراد ی درجه سانت37 ي ساعت در دما24مدت  بهيارگذگرمخانه
ل ی فنيتر معرف تریکرولی م20زان یها مک از چاهکیبه هر 
  96ت یکروپلیم تیدر نها. ل اضافه شدیداستریوم کلرایتترازول

گراد در ی درجه سانت37 يقه در دمای دق20مدت  مجدد بهياخانه
 ین غلظتیکور کمترپس از اتمام زمان مذ. گرمخانه قرار داده شد

عنوان مشاهده نشد بهیا ارغوانیاز اسانس پرتقال که رنگ قرمز 
 از رشد اسانس پوست پرتقال در نظر یحداقل غلظت بازدارندگ

  .]13 و 12[گرفته شد
   ی حداقل غلظت کشندگ- 2-7
 اسانس پوست پرتقال بر اساس ین حداقل غلظت کشندگییتع
ن ی ايبرا. دیشد محاسبه گرد از ری بازدارندگج حداقل غلظتینتا

 بعد از یر رنگییچ گونه تغی که در آن هییهامنظور از چاهک
زان یده نشد، مید دیوم کلرایل تترازولی فنياضافه کردن معرف تر

ط یصورت جداگانه بر سطح محتر برداشته و بهیکرولی م100
 مذکور يهاطیسپس مح. نتون آگار کشت داده شدیکشت مولر ه

 درجه 37 ي ساعت و دما24مدت  منتقل شده و  به ربه انکوباتو
 از اسانس ین غلظتیت کمتریدر نها. گراد قرار داده شدندیسانت

عنوان حداقل غلظت  مشاهده نشد، به یچ کلنیکه در آن ه
  .]12 و 11[ اسانس پوست پرتقال در نظر گرفته شدیکشندگ

  اسانسی و کاهندگییافزا همیابی ارز- 2-8
 يهاکیوتیبیآنت ب بایپوست پرتقال درترک

  کلین و کلرامفنیکلی، تتراسانیسیجنتاما
 هايکیوتی بی اسانس پرتقال با آنتیبی اثر ترکیابیبراي ارز

 کل مطابق با روش برزگر وین و کلرامفنیکلین، تتراسایسیجنتاما
 و ییافزا اثر همیبررس براي. دی، استفاده گرد)1398(همکاران 

غلظت تحت   مذکور ازيهاکیوتیبی اسانس بر آنتیکاهندگ
ن پژوهش با توجه به یدر ا . استفاده شد(sub-MIC) مهاري
 اسانس پوست پرتقال به 2/1، غلظت يغلظت تحت مهار فرمول

 100سپس . دینتون آگار اضافه گردیط کشت مذاب مولر هیمح

              معادل استاندارد  (یکروبیم ونیتر از سوسپانسیکرولیم
هاي تحت ط کشت حاوي غلظتی، بر سطح مح)فارلندمکمین

خته شد و به کمک یر پوست پرتقال توسط سمپلر اسانس مهاري
ک یوتیبیهاي آنتسکیت دیدر نها. دیله ال شکل پخش گردیم

صورت جداگانه بر  به کلین و کلرامفنیکلین، تتراسایسیجنتاما
 يهاطیمح. نتون آگار قرار داده شدی کشت مولر هيهاطیسطح مح

ساعت 24مدت گذاري به انجام عمل گرمخانهيکشت مذکور برا
پس از . دیمنتقل گرد گراد به انکوباتوری درجه سانت37در دماي 

 رشد با استفاده یگذشت مدت زمان ذکر شده قطر هاله بازدارندگ
 .]14[دیمتر گزارش گردیلیصورت م و بهيریگاز خط کش اندازه

  ز آماريی آنال- 2-9
   ي آمـار   افزار ن پژوهش از نرمی ايهال دادهی تجزیه و تحليبرا

   SPSS1  ز واریانس یک ید، از آزمون آنالیگرد استفاده 22نسخه
ــه ــت مقایـــسه م   (ANOVA)طرفـ هـــا و از نیانگیـــجهـ
               ها در سـطح نیانگیم نی اختالف بیجهت بررس  Duncanآزمون

p< 0/05استفاده شد .  
  

  ج و بحثی نتا- 3
 اسانس پوست پرتقال به یکروبیت ضدمی فعالیابیج ارزینتا

 اسانس ی و کاهندگییافزاج همیوژن به همراه نتایفیسک دیروشد
ن، یسی جنتامايهاکیوتیبیب با آنتیپوست پرتقال در ترک

 یبررس مورد يهاهی سويرو کلین و کلرامفنیکلیتتراسا
، یفینوزا، سالمونال تی، سودوموناس آئروژیاکلیاشرش(

س، یلوس سابتلیلوس سرئوس، باسیلوکوکوس اورئوس، باسیاستاف
 ،1در جدول  )انوکویا ایستریل و سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف

وژن نشان یفیسک دیج حاصل از آزمون دینتا .آورده شده است
 يهايباکتر يدهد که قطر هاله عدم رشد اسانس پرتقال برایم

، یفی، سالمونال تنوزایسودوموناس آئروژ، یاکلیاشرش
س، یسابتللوس یلوس سرئوس، باسیلوکوکوس اورئوس، باسیاستاف
ب برابر است یترتبهنوکوایا ایستریل و سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف
 و 80/16، 30/19، 20/21، 10/17، 10/15، 14، 30/15با 
ن قطر هاله عدم رشد مربوط یشترین آزمون بیدر ا. باشدیم20/13

                                                             
1. Statistical package for the social sciences 
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ربود متیلی م20/21 با اندازه لوس سرئوسیباسه گرم مثبت یبه سو
 یه گرم منفیز مربوط به سوین قطر هاله عدم رشد نیو کمتر

ن یج حاصل از اینتا. متر بودیلی م20/13با اندازه نوکوآیا ایستریل
 قابل ییای اثر ضدباکتريآزمون نشان داد که اسانس پرتقال دارا

ر ج نشان داد دینتا.  مورد مطالعه داشتيهاهی سوي رویتوجه
کل یک کلرامفنیوتیبیآنت ب اسانس پوست پرتقال بایحالت ترک

لوکوکوس ی، استافیاکلیاشرش نوزا،یسودوموناس آئروژ يهاهیبرسو
د، ی مشاهده گردیسمیحالت آنتاگونس یلوس سابتلی باسواورئوس 

 يکل برایک کلرامفنیوتیبی اسانس و آنتیبیاما در در حالت ترک
لوکوکوس یاستاف یفیسالمونال ت ،نوکوایا ایستریل يهايباکتر

 . مشاهده شدیستینرژیحالت سلوس سرئوس یس و باسیدیدرمیاپ
   اسانس پوست پرتقال ویبیج نشان داد که در حالت ترکینتا
، نوزیسودوموناس آئروژ يهاي باکترين برایسیک جنتامایوتیبیآنت

لوس سرئوس و یلوکوکوس اورئوس، باسی استاف،یاکلیاشرش
در حالت . دی مشاهده گردیستینرژیحالت سس یتللوس سابیباس
 يهاي باکتريز براین نیسیک جنتامایوتیبیب اسانس و آنتیترک

 سیدیدرمیلوکوکوس اپی استافو نوکوایا ایستری،  لیفیسالمونال ت
ج نشان داد که در حالت ینتا. دی مشاهده گردیسمیحالت آنتاگون

 ین بر تمامیکلیک تتراسایوتیبیآنت  اسانس پوست پرتقال ویبیترک
لوکوکوس اورئوس یاستاف يجزء باکتر مورد پژوهش بهيهاهیسو

 اسانس و یبیدر حالت ترک .دی مشاهده گردیسمیحالت آنتاگون
لوکوکوس یاستاف گرم مثبت ي باکتريبرا نیکلیتتراسا کیوتیبیآنت

 از يا، نمونه1در شکل  . مشاهده شدیستینرژیحالت ساورئوس 
ن بر یسیک جنتامایوتیبیر همزمان اثر اسانس پرتقال با آنتیتاث

  .نشان داده شده استسیلوس سابتلیباس يباکتر

Table 1 The mean inhibition zone diameter (mm) orange essential oil(OEO)and its interaction with 
chloramphenicol, gentamicinand tetracycline antibiotics on some pathogenic microorganisms (disk 

diffusion agar) 

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

-OEO:orange essential oil, Chl: Chloramphenicol, Gen: Gentamicin, Tet:Tetracycline, Syn: Synergy, Ant: 
Antagonism. 

 

  
Fig 1The interaction of orange essential 

oil(OEO)with gentamicin antibiotic on Bacillus 
cereus. 

 اسانس پوست پرتقال به یکروبیت ضدمیج مربوط به فعالینتا
 از رشد و حداقل یروش حفره در آگار، حداقل غلظت بازدارندگ

، آورده شده 2در جدول ی مورد بررسيهاهی بر سویغلظت کشندگ
ن هاله عدم رشد مربوط به یشتریدر آزمون حفره در آگار ب. است
-یلی م30/17با قطر لوکوکوس اورئوسیاستاف گرم مثبتيباکتر

 گرم ين هاله عدم رشد مربوط به باکتریکمتر. متربود
ج مربوط به حداقل ینتا. متربودیلی م10/11باقطر یاکلیاشرشیمنف

، سودوموناس یاکلیاشرش يهاي از رشد باکتریغلظت بازدارندگ
لوس ی، باسلوکوکوس اورئوسی استاف،یفی، سالمونال تنوزایآئروژ

و سیدیدرمیلوکوکوس اپی استاف،سیلوس سابتلیسرئوس، باس

Microorganism OEO Chl Gen Tet In (Chl  + OEO)  In (Gen +OEO) In (Tet + OEO) 
P. aeruginosa 14.00 ±0.30e 20.10 ±0.26c 16.10 ±0.45f 21.60 ±0.36d 13.20 ±0.43d (Ant) 22.10 ±0.17d(Syn) 12.10 ±0.17d (Ant) 

E. coli 15.30 ±0.10d 26.30 ±0.26a 24.20 ±0.26c 18.30 ±0.39e 14.10 ±0.45d(Ant) 27.20 ±0.26b(Syn) 10.10 ±0.36e (Ant) 
S. typhi 15.10 ±0.26d 17.30 ±0.51d 24.26 ±0.25c 18.10 ±0.10e 24.10 ±0.10a (Syn) 14.00 ±0.30e(Ant) 8.00 ±0.20f(Ant) 

L. innocua 13.20 ±0.20f 8.10 ±0.36e 26.10 ±0.17b 20.30 ±0.30d 16.20 ±0.20c(Syn) 12.20 ±0.20f(Ant) 12.30 ±0.26d(Ant) 
S. aureus 17.10 ±0.36c 24.10 ±0.10b 22.30 ±0.26d 24.30 ±0.36b 16.80 ±0.17c (Ant) 24.20 ±0.18c(Syn) 25.30 ±0.43a (Syn) 
B. cereus 21.20 ±0.20a 24.20 ±0.26b 20.30 ±0.30e 18.30 ±0.26f 24.90 ±0.30a (Syn) 24.30 ±0.39c(Syn) 16.10 ±0.17b (Ant) 
B. subtilis 19.30 ±0.30b 26.10 ±0.17a 28.00 ±0.20a 30.10 ±0.17a 18.50 ±0.30b(Ant) 34.30 ±0.27a (Syn) 14.10 ±0.17c (Ant) 

S. epidermidis 16.80 ±0.36c 24.00 ±0.30b 26.10 ±0.26b 22.10 ±0.10c 25.30 ±0.36a (Syn) 15.10 ±0.10e(Ant) 14.00 ±0.22c (Ant) 
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، 25، 25، 5/12، 50، 400، 25ب برابربا یترت بهنوکوا یا ایستریل
 نیه در این سویترمقاوم. تر بودیلیلیگرم بر میلیم5/12 و 400

 و نوزایسودوموناس آئروژی گرم منفيهايآزمون مربوط به باکتر
ز ین مقاومت نیکمتر .س بودیدیدرمیلوکوکوس اپی استافگرم مثبت

نوکوا یا ایستریل ولوکوکوس اورئوسیاستافيهاهیمربوط به سو
 اسانس پوست پرتقال یج مربوط به حداقل غلظت کشندگینتا.بود

طور به. تر بودیلیلیگرم بر میلیم 400ها بزرگتر از هی سویبر تمام
شتر ی از رشد اسانس پوست پرتقال بی حداقل غلظت کشندگیکل

 از حداقل یی، نما2شکل .  رشد بودیاز حداقل غلظت بازدارندگ
 يهاهی از رشد اسانس پوست پرتقال بر سویغلظت بازدارندگ

  .دهدی را نشان میمورد بررس

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

 
Microorganism WDA (mm) MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) 
P. aeruginosa 13.00 ±0.20 400 >400 

E. coli 11.10 ±0.10 25 >400 
S. typhi 15.60 ±0.45 50 >400 

L. innocua 12.20 ±0.20 12.5 >400 
S. aureus 17.30 ±0.30 12.5 >400 
B. cereus 15.30 ±0.51 25 >400 
B. subtilis 12.20 ±0.26 25 >400 

S. epidermidis 16.10 ±0.17 400 >400 
  

  
Fig 2The minimum inhibitory concentration (MIC) of 

orange essential oil(OEO). 
 

ت ی فعالی بررسي برای فراوانيهادر چند دهه گذشته، پژوهش
ها و اهان از جمله اسانسیبات حاصل از گی انواع ترکییایضدباکتر

 و ییزان توانای از میرفته است که حاکیها صورت پذعصاره
 از یعیف وسی از رشد طيرین مواد در جلوگیقدرت ا

ن ینکه ایبا توجه به ا. باشدیزا ميماری بيهاسمیکروارگانیم
رات ین تاثی وجود دارند، بنابرایعیصورت طببات کامالً بهیترک
ار یست بسیزط یها و مح انسانیها بر سالمتآور آنانی و زیمنف

ن پژوهش اثر یدر ا. باشدی مییایمی شيهاکیوتیبیکمتر از آنت
زا يماری بيه باکتری سو8 اسانس پوست پرتقال بر یکروبیضدم

ن پژوهش نشان داد یج حاصل از اینتا. مورد مطالعه قرار گرفت
 مورد يهايتواند مانع از رشد باکتری میکه اسانس پرتقال به خوب

 اثر ی، در پژوهش)2003( و همکاران  Parish.دیمطالعه گرد
 يهاهی از سوي تعدادي اسانس پرتقال را رویکروبیضدم
ها ج حاصل از پژهش آنینتا.  قرار دادندی مورد بررسییایباکتر

- مورد مطالعه بهيهاي باکترينشان داد که اسانس پرتقال رو

 ی قابل توجهیکروبی سالمونال اثر ضدميخصوص باکتر
 یکروبیت ضدمی، فعال)2008( و همکاران O’bryan.]15[دارد

پ سالمونال مورد مطالعه قرار یسروت11 ياسانس پرتقال را رو
ها نشان داد که اسانس پرتقال ج حاصل از مطالعه آنینتا. دادند

 بود یکروبیت ضدمی فعاليپ سالمونال دارای سروت11 يرو
]16[.Neng-guo و ییایمیب شی، ترک)2009( و همکاران 
را ) بن گتانگ(ن یری اسانس پوست پرتقال شیکروبیمت ضدیعالف

ها نشان داد ج حاصل از پژوهش آنینتا.  قرار دادندیمورد بررس
 یکروبیمت ضدی از فعالياف گستردهی طيکه اسانس پرتقال دارا

ا یلوکوکوس اورئوس، اشرشیاستاف(ها  مورد مطالعه آنيهابر گونه
وم یلی سیه و پنیزیسرو سسیروماس، ساکایلوس سابتلی، باسیکل
 ی، در ط)2008(و همکاران Celikel. ]17[بود) زوژنومیکر

 و یم گلیشن، مورد سبز، برگ بو، مریهاي آو اسانسیپژوهش
 و توژنزیامنوسیستریلییای باکتريهاهیپرتقال را مختلف روي سو
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 ی مورد بررسکانسیدا آلبیکاند و مخمر لوکوکوس اورئوسیاستاف
ن یها نشان داد که اج حاصل از پژوهش آنینتا. قرار دادند

 ي قوییایباکترت ضدی مورد مطالعه داراي خاصيهااسانس
 گذشته با مطالعه حاضر مشابه يهاسه پژوهشی مقا.]18[هستند

 بر یکروبیز اسانس پوست پرتقال اثر ضدمیدر پژوهش ما ن. بود
زان ی در مییهاف داشت، هر چند اختالیکروبی ميهاهی سویتمام
  .   مشاهده شدیکروبیت ضدمیفعال
  

  يریگجهی نت- 4
که اسانس پوست  داد، نشان حاضر پژوهش نتایج حاصل از
 بر ی قابل توجهیکروبی اثر ضدمیشگاهیط آزمایپرتقال در شرا

ت ی با توجه به ماهیطور کلبه.  مورد مطالعه داشتيهاهیسو
 بیک ترکیعنوان توان از آن بهی اسانس پرتقال میعیطب

 عامل عفونت و يهاسمیکروارگانیم هیعل یعی طبییایضدباکتر
 ي در راستاییهادر ادامه پژوهش.  استفاده کردییت غذایمسموم

  .گرددیشنهاد می پیین اسانس در مواد غذایاستفاده از ا
  

  ی تشکروقدردان- 5
 کالنبا کد ي کاربردیمقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهش

 ي و فناوریتوسط معاونت پژوهش باشد کهی م485/411/1
ده یت گردی خوزستان حمایعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز

 يهاتیدانند از حمایسندگان مقاله بر خود الزم میاست، لذا نو
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانی به عمل آمده صمي و معنويماد
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Given the rise in the infectious diseases caused by pathogens, identification of 
medicinal plants and purification of their nutraceuticals can be useful in treating 
such diseases. In this experimental study, the antimicrobial activity of Dezfuli 
orange peel essential oil was examined on 3 Gram-negative strains 
(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Salmonellatyphi) and 5 Gram-
positive strains (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
Staphylococcus epidermidis and Listeriainnocua) through agar disc diffusion, 
agar well diffusion, minimum inhibitory concentration (microdilution broth) and 
minimum bactericidal concentration. Furthermore, the interactions between the 
essential oil and chloramphenicol, gentamycin and tetracycline were investigated. 
The results of disc diffusion showed that the longest and shortest diameters of the 
growth inhibition zone belonged to B. cereus (21.20 mm) and L. innocua (13.20 
mm) respectively. In the agar diffusion test, S. aureus and E. coli respectively had 
the longest (17.30 mm) and shortest (11.10 mm) diameters of the inhibition zone. 
The minimum inhibitory concentration was equal to 25, 400, 50, 12.5, 25, 25, 400 
and 12.5 mg/ml for E. coli, P. aeruginosa, S. typhi, S. aureus, B. cereus, B. 
subtilis, S. epidermidis and L. innocua respectively. The minimum bactericidal 
concentration of the essential oil was greater than 400 mg/ml for all the strains. 
 

 
DOI: 10.52547/fsct.18.02.14 
 
 
*Corresponding Author E-Mail: 
Noshad@asnrukh.ac.ir 

 

 

 
                         Iranian Journal of Food Science and Technology 

 
 
Homepage: www.fsct.modares.ir 
 

 

Scientific  Research 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

1.
15

9 
] 

 [
 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)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.111.159
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-46280-fa.html
http://www.tcpdf.org

