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  مقدمه

 ي مختلفــيهــا  جــنسيان دارايــخــانواده نعناع

 ياز جمله کاربردها  . شن است ي از آنها آو   يکياست که   

ه يـ نـس آن در ته    توان بـه اسـتفاده از اسـا        يشن  م  يآو

 کننده دهان، شربت ضد سـرفه،       ي ضدعفون يها شربت

سم يـ ضـد رومات   ضـد اسپاسـم، ضـد نفـخ و      يداروها

هـا اسـتفاده    کـش  ه آفـت يـ شن در تهيـ از آو. اشاره کرد 

ادکلـن،   د عطـر و يـ ن در تولشيـ آو ن ازيچن  هم .شود يم

، سـاخت   يبي ترک يها  هوا، طعم دهنده   يها مطبوع کننده 

د چـسب، روغـن، الک،      يـ هـا، تول   ها، حـشره کـش     نيرز

ــو،  ي ضــد عفــونيروکــش، داروهــا ــده، روغــن م  کنن

ــد م يترک ــات ض ــيب ــيکروب ــصبهل ي باس ــروب ، ح ميك

  .)۱(شود ياستفاده مسل ل ي باس وپنوموکوکوک

ن يـ  ا يضد بـاکتر   واثرات ضد قارچ، ضد انگل      

 يهـا   درمان آسم، سرفه   ي آن برا  ياه و اثرات درمان   يگ

ن يـ از ا. ده استيت به اثبات رسيخشک مکرر و برونش   

، بخـور،  يدنيـ  به شکل شربت، قرص مک    يياه داروها يگ

ــعــصاره ته قــرص و ــه  ي ه شــده اســت کــه از آن جمل

گل، قطـره   يان، قطـره توسـ    يتـوان بـه شـربت توسـ        مي

مکس، شــربت يتــا، شــربت تــم آرين، قطــره تــيويتوســ

  .)۲( اشاره کرديديشربت برونکوت ان ويميت

شن وجود يش از چند صد گونه از آويا بيدر دن

 از يکـ يش دارنـد و    يـ ران رو ي آنها در ا   ي تا ۱۴دارد که 

گونـه   ريـ ز  دو ييشن دنـا  يآو.  است ييشن دنا يآنها آو 

 وسيفولير گونـه النـس    يـ ز و   يير گونـه دنـا    يـ  ز شامل؛

اه، سرشـاخه گلـدار   ين گي اي درمانيها  قسمت ).۱(دارد

ق بـذر  يـ اه از طرين گ يا. باشد ي خشک آن م   يها و برگ 

عمده   و يب اصل يمول ترک يت .ر است يم قابل تکث  يتقس و

هدف اين مطالعه بررسي اثـر بـاز         .)۲(باشد   مي شنيآو

دارندگي اسانس آويشن دنايي در گوشت چـرخ شـده           

  .گوساله بود

  

   بررسيروش

دانـشگاه    در ۱۳۹۰ر سـال  دمطالعه تجربي   ن  يا

 از  ييشن دنـا  ياه آو يگ .شداسوج انجام   ي يعلوم پزشک 

ــاغ گ ــان دارويب ــياه ــز تحق  ي ــه مرک ــوط ب ــات ي مرب ق

د ييأت بعد از   استان همدان و   يعيمنابع طب   و يکشاورز

ن يـ  ا يي هـوا  يهـا  اندام. شده  ين مرکز ته  يکارشناسان ا 

 ر ويــبــا دسـتگاه کلـونجر تقط    شـد و يآور اه جمـع يـ گ

ن يـ  ا يهـا  ن صورت کـه انـدام     يبد. دي گرد يريگ اسانس

 يا  پارچـه يک تـور  يـ گل در    ساقه، برگ و  ؛اه شامل   يگ

مقـدار  . در مخـزن دسـتگاه قـرار گرفتنـد      قرار گرفته و  

درب مخـزن    ن مخـزن اضـافه شـد و       ي آب به ا   يمناسب

. ديـ ر دسـتگاه وصـل گرد     يـ به قسمت تقط   بسته شده و  

اه از يـ بات فـرار گ يترک ر مخزن روشن شده و    يشعله ز 

ر با تبادل حـرارت     يدر قسمت تقط   مخزن خارج شده و   

در . ع شــدنديل بــه مــايطــراف لولــه تبــدبــا آب ســرد ا

ر و بــر يـ تبخ دن وير کلـونجر، بـا جوشـ   يـ دسـتگاه تقط 

عـصاره  ؛  فاز عمـده بـه دسـت آمـد         ته دو ياساس دانس 

ف  جمـع  يـ در ته ق ن بوده ويکه همان فاز سنگ ؛  شنيآو

 فـرار بـه   يهـا   از روغـن يبـ ين فاز ترک يا. دي گرد يآور

ر شـده  يـ ت موجود در فاز تقطباير ترکيزان کم و سا  يم

 کـه همـان فـاز سـبک         ؛شنيـ سانس آو ا .باشد يبخار م 

اه يـ  فـرار موجـود در گ  يها شامل روغن  ر بوده و  يتبخ
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ــا. باشــد يشن مــيــآو ــاز داراي ــ بين ف زان يــن ميشتري

 آن در   يت بازدارندگ يخاص اه بوده و  يگ ثرؤبات م يترک

  .    )۳(شدوهش مطالعه ن پژيا

 کـروب يمشگاه يـ آزما  ازيا کلـ  ياشرشـ  يباکتر

 انــواع. ه شــديــاســوج تهي يپزشــک دانــشکده يشناســ

 مــولر مـورد اسـتفاده شـامل؛    يهــا  کـشت يهـا  طيمحـ 

 ت کانـت آگـار و  يـ ، پليبـ  ام يانتون آگار، بالد آگـار،   يه

  .بودندمرک آلمان ساخت كارخانه پپتون واتر 

حاســبه شــده از زان ميــگوشــت گوســاله بــه م

با   و يط بهداشت يبا اعمال شرا    شد و  يداري خر يقصاب

 يا شهي بشر ش۳در د ويدستگاه چرخ گوشت چرخ گرد    

وم در  يـ نيل آلوم يـ  بـا فو   يبنـد  بعـد از درب    .خته شد ير

گـراد بـه     ي درجـه سـانت    ۱۲۱ يدستگاه اتوکالو در دما   

 يبرا .دشل  ياستر  و يقه حرارت ده  ي دق ۲۰ تا   ۱۵مدت  

 يکروبـ يک تست م يون گوشت   يزاسيلياسترنان از   يطما

ن صـورت کـه بعـد از حـرارت     ي بد ، آن انجام شد   يرو

 هـر   ي گرم نمونه، از قسمت مرکز     ۲۵دن در اتوکالو    يد

 محلـول  ي سـ ي س۲۲۵با  ک از بشرها برداشته شد و     ي

ن يـ ا کـدام از   تـراز هـر   يل يلي م ۱  مقدار .ق شد ينگر رق ير

ط ي محـ  ت در يـ ق شـده، بـا روش پـور پل        ي رق يها نمونه

 تـا   ۲۴به مدت    و ت کانت آگار کشت داده شد     يکشت پل 

گراد  ي درجه سانت۳۷ ينکوباتور در دما ساعت در ا۴۸

ها رشد نداشت    تي در پل  يچ گونه باکتر  يه. قرار گرفتند 

  .بود ي بودن گوشت از باکتريکه نشان دهنده عار

  عـصاره و   يثر بازدارندگ سنجش ا تعيين   يبرا

ط ين مـواد در محـ     يثر ا ابتدا ا  در   ييشن دنا ياسانس آو 

ــاکتريبــا ســوآپ اســتر. شــدند يکــشت بررســ  يل، ب

، ي بـاکتر  يط کشت بالد آگار حاو    ي از مح  يا کل ياشرش

ط کـشت   ي محـ  ي رو يبه صورت سطح   و شدبرداشته  

سپس بـا اسـتفاده     نتون آگار کشت داده شد و     يمولر ه 

جاد شـد  ي عدد چاهک ا۳ط   ين مح ياز کورک بورر در ا    

 از عـصاره،   ميكروليتر ۱۰۰از چاهک ها،    در هرکدام    و

ها در اتـاق کـشت       تيپل. خته شد يآب مقطر ر   اسانس و 

 ماندنـد تـا مـواد     يقه بدون حرکـت بـاق     ي دق ۳۰به مدت   

 ط کـشت شـوند و  يها جـذب محـ   خته شده در چاهک   ير

گـراد   ي درجـه سـانت    ۳۷ها در انکوباتور   تين پل يسپس ا 

 عـدم   يهـا   سـاعت قطـر هالـه      ۲۴بعد از    قرار گرفتند و  

  .)۴(دندش يريگ اندازه بار تكرار ۳بعد از رشد 

ت ضـــد ينـــان از داشــتن خاصـــ يبعــد از اطم 

ط گوشت چرخ ين ماده در مح  ياه، ا ي اسانس گ  يکروبيم

 از  يسـ  يسـ ۱مقـدار   . شده مورد مطالعـه قـرار گرفـت       

ــي اشرشــيه شــده از بــاکتريــون تهيسوسپانــس  يا کل

ل ي مـک فارلنـد بـا سرسمپلراسـتر    ۵/۰ومنطبق با لولـه   

کرخوب به هـم زده  يوپ شيبرداشته شد و با دستگاه ت    

ک يـ بـا    و ديده اضافه گرد  يبه گوشت حرارت د    شده و 

ل به هم زده شد تا از اخـتالط گوشـت بـا            يقاشق استر 

سـپس  . شـود نان حاصل   ي اطم يکروبيون م يسوسپانس

 يا شهيـ ح شده در ظـروف ش ي گوشت تلق  يظرف محتو 

 م شـده و يقست  ميگر ۲۰۰ ي قسمت مساو۵ل به   ياستر

 ۶/۰ غلظـت   ،نـس سـا ادرصـد    ۳/۰ب بـا غلظـت      يبه ترت 

ب يـ ترکو  نـس   سـا ادرصـد    ۹/۰ غلظت   ،نسساادرصد  

اضـافه غلظـت    ه  د ب يم کلر ين سد يسينواحد   ۱۵۰غلظت  

 آغشته شدند و يـك قـسمت هـم       از اسانس درصد   ۶/۰
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منفـي  اي نبـود كـه بـه عنـوان كنتـرل        حاوي هيچ مـاده   

   .محسوب شد

مارهـا،  يقبل از افزودن ت     و ي باکتر حيبعد از تلق  

 اول يکروبـ يش جهـت کـشت م     يآزمـا   و يبـردار  نمونه

ه سنجش شده و اثر   يکروب اول يد تا تعداد م   يانجام گرد 

  .  داشته باشديت بررسي قابلي بعديها ن در کشتزما

ن نمونه يت از اين صورت که با روش پورپل يبد

جـام   ان يق ساز ي و رق  يبردار ح شده، نمونه  يگوشت تلق 

ت کانت آگار کـشت داده شـد و بـه     يط پل يدر مح  شد و 

گـراد   ي درجـه سـانت    ۳۷ ساعت در انکوبـاتور      ۲۴مدت  

   . بار تكرار شدند۳ها   همه آزمايش،قرار گرفت

ن مرحله کـشت شـروع      ي ساعت دوم  ۴۸بعد از   

 ي گـرم از نمونـه بـا تـرازو      ۲۵ن صـورت کـه      ي بد ،شد

حلـول  تـر م ي ليلـ ي م۲۲۵بـه آن    وزن شـده و    يتاليجيد

د تـا  يـ ا پپتون واتر اضـافه گرد   ينگر  يق کننده مثل ر   يرق

 ۱۰۰/۱ي متــواليهــا  ســاخته شــود و رقــت۱۰/۱رقــت 

ن يـي  تعيها از رقت. ه ساخته شد  ي از رقت اول   ۱۰۰۰/۱و

 ط کـشت  ي محـ  ي رو يشده با اعمال روش کشت سطح     

بـزار  ک ا يـ  انجام گرفت و بـا       يکروبيبالد آگار کشت م   

کنواخـت  يط به طـور  يح سطح م  يل مثل لوپ رو   ياستر

قه زمان داده شـد تـا مـواد    ي دق۳۰حدود  . ديع گرد يتوز

سـپس   ط کـشت شـده و     ي جذب محـ   افزوده شده کامالً  

ــپل ــاتور    تي ــه در انکوب ــور وارون ــه ط ــا ب ــه ۳۷ه  درج

 ۲۴ـ۴۸ان ـــــــ زميبعد از ط .گراد  قرار گرفتند  يسانت

ط به صورت مجزا    يافته ودر مح  يها رشد    يساعت، کلن 

ت، شمارش يها در هر پل ين کلنيتعداد ا. ودندمشخص ب

 انجام  ين تعداد باکتر  يي تع يمحاسبات الزم برا   شده و 

ح ي گوشـت تلقـ  يبعد از هربار کشت، نمونـه هـا     . گرفت

ــا فو   ــل ب ــور کام ــه ط ــده ب ــش ــنيل آلومي ــتري ل يوم اس

 ۱۲به مـدت  گرفتند و  خچال قرار يدر    شده و  يبند درب

ات کـشت   يـ  عمل  مرحلـه  ۶ا  يـ بـار    کي روز   ۲روز و هر    

ادداشـت  يج آنهـا   ينتا  آن انجام گرفت و    ي رو يکروبيم

  .)۵(شدند

 )SPSS)۱افـزار   آوري شده با نرم هاي جمع  داده

  . .تجزيه و تحليل شدند

  

  ها افتهي

 ينتــون آگــار حــاويط کــشت مــولر هيدر محــ

، هاله شـفاف مربـوط بـه عـصاره          ياکلي اشرش يباکتر

 آن به اسانس هاله مربوط متر و يلي م۱۳ ييشن دنا يآو

د بومتر  يلي م۵جاد شده يقطر چاهک ا.  بودمتر يلي م۳۵

چ گونه هاله عـدم رشـد       يکه بعد از افزودن آب مقطر ه      

ر نظـر   كنتـرل منفـي د    به عنوان    نشد و شاهده  در آن م  

         .گرفته شد

 که اسـانس آويـشن دنـايي در         نشان داد نتايج  

ــاکتري  ۹/۰  و۶/۰، ۳/۰غلظــت هــاي   درصــد، تعــداد ب

اشرشياکلي را در گوشت چرخ شـده گوسـاله کـاهش            

   درصد۶/۰بيشترين کاهش تعداد مربوط به غلظت  .داد

 ۹/۰از اسانس و در بعضي مـوارد مربـوط بـه غلظـت         

کــاهش تعـداد بــاکتري در زمـاني کــه از    .بـود  درصـد 

ه  بـ  درصـد  ۶/۰سانس آويشن دنايي با غلظت    ترکيب ا 

لرايد استفاده از نيسين سديم کواحد  ۱۵۰اضافه غلظت 
                                                

1-Statistical Package for Social Sciences  
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 از  درصـد ۶/۰ مشابه حـالتي اسـت کـه از غلظـت         شد،

  .شد اسانس آويشن دنايي استفاده 

اثر زمان نشان دهنـده آن اسـت کـه در گـروه             

 .شد ها افزوده   به تعداد ميکروب  کنترل با افزايش زمان     

 که در  بود روزه بيانگرآن    ۱۲بررسي يک دوره زماني     

نـس، رشـد    سـا ز ا  درصـد ا   ۹/۰  و ۶/۰ ،   ۳/۰هاي   گروه

روز دوم کـاهش   نـس تـا   ها بر اثر افزايش اسـا      باکتري

 و بعـد از روز دوم بـه         بـود  و شيب منحني منفي      فتيا  

شـيب منحنـي مثبـت        و شـد هـا افـزوده      تعداد بـاکتري  

  .)۱جدول (بود

  
  بحث

ــه اثبــات اثــرات ضــد ميكروبــي      بــا توجــه ب

هدف اين مطالعـه     ،)۱(ويشن دنايي   آعصاره و اسانس    

 اثـر بـاز دارنـدگي اسـانس آويـشن دنـايي در        بررسي

  .گوشت چرخ شده گوساله بود

توانـد   نتايج نشان داد اسانس آويشن دنايي مي    

گوشت، خاصـيت بازدارنـده      هاي خاصي در   غلظت در

گوشـت   هاي معمـول در  داشته باشد و از رشد باکتري 

 به مرور زمان از قابليت بازدارندگي اسانس در . بکاهد

توانـد   ايـن کـاهش مـي   . شـود  ته مـي محيط گوشت کاس 

ثر در اسـانس بـا   ؤناشي از ترکيـب شـدن ترکيبـات مـ     

ــد     ــت باش ــيط گوش ــود در مح ــات موج ــاير ترکيب .  س

ــر   چنــين مــي هــم توانــد بــه علــت اکــسيداسيون و تغيي

ساختارترکيبات فعال موجود در اسانس آويشن دنايي    

  ) .۲(باشد

آويــشن    ميــزان اســانس استحــصال شــده از

 اسـت   درصد۳بت وزن گياه خشک حدود     دنايي به نس  

هاي صورت گرفتـه در ايـن         آزمايش نتايج ساير    که با   

  ).۲ و۵(زمينه مطابقت دارد

خاصيت بازدارندگي اسـانس و عـصاره گيـاه          

 )۲۰۰۹(پير بلـوطي و همکـاران   به وسيله آويشن دنايي  

ــاکتري ــل  روي بـ ــي مثـ ــاي مختلفـ ــياکلي، ؛هـ   اشرشـ

ناس ايروجينوس  استافيلوكوكوس  اورئوس، سودومو   

در . کلبسيال نومونيا مورد بررسي قرار گرفته اسـت        و

گيــري بــا دســتگاه  از روش عــصاره پــژوهش مــذکور

از روش انتشار بـراي ارزيـابي اثـر     کلونجر استفاده و  

            هــا اســـتفاده   اســـانس بازدارنــدگي ايـــن عــصاره و  

  . )۶ و۷(شد

    
  ييشن دنايآو  مختلف اسانسيها ح شده با غلظتي در گوشت  تلقياکلي اشرشيتعداد باکتر مقايسه  : ۱جدول

  روز دوازدهم
  

  روز دهم
 

  روز هشتم
 

  روز ششم
 

  روز چهارم
 

  روز دوم
  

  روز اول
 

  زمان
 گروه

 کنترل ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰
  درصد۳/۰اسانس  ۱۳۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰ ۱۲۳۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰۰

 درصد۰ /۶اسانس  ۱۳۰۰۰۰  ۲۱۶۰۰  ۲۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰  ۷۷۰۰۰

 درصد۹/۰اسانس   ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰
۷۸۰۰۰ ۵۳۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۲۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰  

 
   واحد نيسين۱۵۰ به عالوه درصد۶/۰اسانس
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ر عصاره در يثأ تيا کلي اشرشيدر مورد باکتر

ق يـ  بـا هـم تطب   نـسبتاً با مطالعه حاضر    مذبور  پژوهش  

 مطالعـه حاضـر    هاي شي اما اثر اسانس در آزما ،داشت

شتر از پـژوهش   يـ ار ب ي بـس  يا کلـ  ي اشرش ي باکتر يرو

 از يتواند ناشـ  ميج ياختالف در نتا .باشد  ذكر شده مي  

ــا ــل از روش  يروش آزم ــژوهش قب ــه در پ ش باشــد ک

 از ضرمطالعه حااما در ، سک استفاده شديانتشار در د 

 ي اثــر بازدارنــدگي بررســيجــاد چاهــک بــرايروش ا

ز در يـ  رشـد ن يطـ يط محين شـرا  يچنـ  هـم . استفاده شد 

جـه اثـر   ينت در ل دهنده اسـانس و   يبات تشک يزان ترک يم

ــيبخــش ــا ت ــداريشــرا. م داردير مــستقيثأ آنه  يط نگه

توانـد در    يز مـ  يـ  کـشت داده شـده ن      يباکتر اسانس و 

ن يج اي در مجموع نتا اما،رگذار باشد يثأش ت يج آزما ينتا

  . استي قبلهاي شيد کننده آزماييأپژوهش ت

ــه  ــريددر مطالعــ ــر رويگــ ــي بــ ت ي خاصــ

که با روش اسخراج  دنايي  شني عصاره آو  يبازدارندگ

 مـشخص شـد کـه عـصاره         ،ه شـده بـود    يبا متانول ته  

ــذبور  ؛ گـــرم مثبـــت مثـــل  يهـــا ي بـــاکتري رومـ

وس، يــکروکوکـوس لوت يلوکوکوس اورئـوس، م ياسـتاف 

ــوس فانترو ــاليکوک ــترپتوکوکوس پ س ويک ــاس وژنز ي

 گـرم  يهـا  ي بـاکتر ي امـا رو ،ت بازدارنـده دارد   يخاص

 بدون سالمونال يها انواع گونه  وياکلي اشرش  مثل يمنف

 ايــن نتــايج بــا نتيجــه مطالعــه حاضــر ).۸(ر اســتيثأتــ

شن فقط  يدر پژوهش مذکور عصاره آو    . مطابقت ندارد 

 ،رنده داشت ت بازدا ي گرم مثبت خاص   يها ي باکتر يرو

 ييشن دنـا  يـ ق عصاره آو  ين تحق ي ا هاي  شياما در آزما  

 يت بازدارنـدگ  يخاصـ  زي ن ي گرم منف  يها ي باکتر يرو

شن يـ  نـوع آو    ناشـي از   توانـد  ي مـ   دليل تفـاوت   کهدارد

  ..باشد

نقـــض کننـــده مطالعـــه ن يـــ اهـــاي شيآزمـــا

زا انجـام   يمـار ي بيها  انواع قارچي که روهايي  شيآزما

تواند  مي يت بازدارندگ ين قابل يا باشد و  مي ن ،شده است 

ــارچيرو ــواع ق ــ   ان ــا مــورد بررس ــتحق  ويه ــرار ي ق ق

  ).۹(رديگ

 ييشن دنـا  يـ  عـصاره آو   يت بازدارنـدگ  يخاص

ط کـشت   يدر مح  توژنزيا مونو سا  يستري ل ي باکتر يرو

 وشـد    ي بررس )۲۰۰۸(همکاران  و ير بلوط يپ به وسيله   

 در کـاهش  ييشن دنـا  يـ ج نشان داد که عـصاره آو      ينتا

 ردارد ويثأط کـشت تـ    ي در محـ   ين باکتر يان رشد ا  زيم

اهـان مطالعـه شـده در    ير گياه از ساين گ ياثر عصاره ا  

 يکروبـ يشتر بـوده و خـواص ضـد م       يبمطالعه حاضر   

اي   مطالعهدر  ). ۱۰(دينما ميد  ييأ را ت  ييشن دنا ي آو يقو

 انجـام   )۲۰۰۷()۱(همکاران سولوماکوس و كه به وسيله    

 ي بـاکتر  يشن رو يـ  مشخص شد که اسانس آو     ،گرفت

ــر   توژنزيا مونوســايستريــل در گوشــت چــرخ شــده اث

گر آن بود که مـاده  يجه دين نتيچن  هم . دارد يبازدارندگ

د يت تشدي اسانس خاصيزان بازدارندگي مين رو يسين

هـاي مطالعـه    شيج آزمـا ينتـا ). ۳( داشـته اسـت    يکنندگ

ق مذکور تطـابق    ي اسانس با تحق   يدر بازدارندگ حاضر  

ج ين  نتـا يسيـ  نيد کننـدگ يت تـشد يخاصـ  اما در    ،دارند

 اسـت ج نشان دهنـده آن  ي نتاي به عبارت  ، دارند يمتفاوت

 ي رو يد کننـدگ  يت تـشد  يد خاصـ  يم کلر ين سد يسيکه ن 
                                                

1-Solomakos et al  
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د يشا . نداردييشن دناي اسانس آويت بازدارندگيخاص

ن باشـد کـه   يسي از تفاوت نوع ن    ين اختالف ناش  يعلت ا 

 استفاده شد ديم کلرين سديسي از نوع نمطالعه اخير در  

. ن خـالص اسـتفاده شـد   يسيـ در پژوهش مذکور از ن    و

توانـد علـت     ميز  ين مورد استفاده    شنين نوع آو  يچن مه

ق ين دو تحقيز در ايها ن يانواع باکتر. ن اختالف باشديا

تواند باعث اخـتالف     ميز  ين امر ن  ياند که ا   متفاوت بوده 

ن يـ  اهـايي  شيج آزماياما در مجموع نتا  ،  ج باشد يدر نتا 

د کننـده خـواص ضـد    ييـ أپژوهش ذکر شده ت    ق و يتحق

  .باشد مي ييشن دنايآو ان وي گونه نعناعيکروبيم

  ويفاضـل بـه وسـيله   گر که يک پژوهش د ي يط

 عــصاره يت بازدارنــدگي خاصــي رو)۲۰۰۶(همکــاران

 يهـا  ي از باکتر  ي بعض يسماق رو   و يرازيشن ش يآو

 مـشخص شـد کـه    ، انجام شدييزا در مواد غذا   يماريب

 هـا از   ين بـاکتر  يـ  ا ياهـان رو  ين گ يـ  ا يصاره هردو ع

اسـتافيلوكوكوس     و ياکلي، اشرشـ  يفيجمله سالمونال ت  

ش يمتناسـب بـا افـزا       دارند و  ياثر بازدارندگ  اورئوس

  ).۸(ابدي ميش ي افزايت بازدارندگيغلظت عصاره، خاص

 يهرچنـد رو هاي مطالعه حاضر   شيج آزما ينتا

ر يثأ امـا در تـ    ،شن انجام شده اسـت    ي از آو  يگرينوع د 

ــدگ ــا آويبازدارن ــا  ب ــ آنه ــاي ــت داردييشن دن  . مطابق

زان غلظـت عـصاره،   يـ ش ميق ذکر شده با افـزا     يدرتحق

در   اما،افته استيش يشن افزاي آو يت بازدارندگ يخاص

ش غلظـت   يمشخص شد که با افزا    مطالعه حاضر   ج  ينتا

 اسانس يت بازدارندگي قابل درصد۹/۰ به درصد۶/۰از  

 غلظـت   ير بازدارنـدگ  يثأتـ   نـدارد و   يارد يش معن يافزا

ن يـ ا . اسـت  درصـد ۹/۰ه غلظت يار شبي بس  درصد ۶/۰

ن تفـاوت  يچنـ  هـم  اه وي از نوع گيتواند ناش مياختالف  

  .اسانس باشد ثر در عصاره وؤبات مين ترکيب

  

  يريگ جهينت

 ييشن دنـا يـ اسـانس آو اين مطالعه نـشان داد،    

 .داردتـر از عـصاره آن را    ي قويکروبيت ضد م يخاص

تواند در گوشت چرخ شده به  مي ييشن دنا ياسانس آو 

 مورد اسـتفاده باشـد و از       يعيک نگهدارنده طب  يعنوان  

ران يـ  مـدنظر در اسـتاندارد ا  يهـا  ي ازبـاکتر  يکيرشد  

چنـين    هم.درگوشت چرخ شده بکاهد   ياکلي اشرش يعني

د ي اثـر تـشد  واحد ۱۵۰ديم کلراين سديسينثابت شد كه   

شن يـ  اسـانس آو يکروبيدمت ضـ ي خاصـ ي رو يکنندگ

 . نداردييدنا

  

   تقدير و تشكر

اين مطالعه حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد    

 واحــد يآزاد اسـالم صـنايع غـذايي مــصوب دانـشگاه    

در  پـور  مـي يبـا رح  يفرهمكـاري   از  .  اسـت  يآمل اهللا تيآ

   .آيد اجراي تحقيق تقدير و تشكر به عمل مي
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Abstract 
 
Background & aim: Anti microbial properties of Thyme extract and essence various microbes 
have been tested and approved. The aim of this study was to determine the antimicrobial 
properties of the essence of this plant in heated and minced beef. 
 
Methods: At first, property effect of this plant essence on Escherichia coli bacteria was tested in 
Muller Hinton media by well-assay method. After the assurance of this property, the essence of this 
plant was tested on heated and minced beef. Beef was minced and heated by autoclave set and 
then cooled and inoculated by Escherichia coli bacteria. Sampling and dilution of these dishes were 
done and tested in blood agar media for 12 days, once every two days. The gathered data was 
analyzed by using the SPSS software. 
 
Results: it was observed that thyme daenensis essence had preservative effect on Escherichia 
coli bacteria and decreased the multiplicity of these bacteria compared to the control group. 
Moreover, the Nisin sodium chloride showed no synergist property on preservative effect of thymus 
daenensis essence. 
 
Conclusion: the thymus daenensis could decrease the multiplicity of Escherichia coli bacteria on 
minced beef. 
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