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 چکیده
باشد که از رذشته تاکنون در طب سنتی مورد استفاده قرار ررفته  ترین ریاهان دارویی در ایران می مصرفریاه اسطو خودوس جزء پر مقدمه:

 )رونه انحصاری ایران( بود. دار اسطوخودوس فلساست. هدف از این پژوهش تعیین ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس 

توسط کروماتوررافی رازی تعیین شد. هاله عدم رشد  دار  اسطوخودوس فلسنس در این پژوهش، ترکیبات شیمیایی اسا مواد و روش ها:

کلی در چهار اورئوس، باسیلوس سرئوس و اشرشیا سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوسهای برای باکتری  دار اسطوخودوس فلسمیکروبی اسانس 
های رایج درمانی شامل  بیوتیک انتشار دیسک و انتشار چاهک تعیین شد. از آنتیهای  لیتر به روش ررم بر میلی میلی 100 و 50، 25، 5/12غلظت 
سازی در  سیلین، انتروفلوکساسین، جنتامایسین و کانامایسین جهت مقایسه با هاله عدم رشد میکروبی استفاده شد. حداقل غلظت بازدارندری)رقیقآمپی 

 های مذکور تعیین رردید.  مایع( و حداقل غلظت کشندری برای میکرواررانیسم

 3/43با  Linalool درصد از ترکیبات موجود در اسانس توسط کروماتوررافی رازی مشخص رردید. 41/99در مجموع  های پژوهش: یافته

به  دار فلسها نسبت به اسانس اسطوخودوس  ترین باکتری ترین و مقاوم درصد دارای بیشترین مقدار در میان ترکیبات شناسایی شده بود. حساس
ررم بر  میلی 100متر در در غلظت  میلی 10/10±68/0و  70/30±40/0ترتیب، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا با قطر بازدارندری 

کلی به ترتیب اورئوس، باسیلوس سرئوس و اشرشیا استافیلوکوکوسهای سودوموناس آئروژینوزا،  لیتر بود. حداقل غلظت بازدارندری برای باکتری میلی
 لیتر بود.  ررم بر میلی میلی 16و 16، 8، 32برابر با 

دارای اثر ضد میکروبی قابل قبولی بر  دار فلسخودوس ین بررسی نشان داد که اسانس اسطونتایج حاصل از ا گیری: بحث و نتیجه

 هر های ررم منفی بود. در های ررم مثبت بیشتر از باکتری داشت. در این میان، اثر ضدباکتریایی اسانس بر باکتریزا  های بیماری میکرواررانیسم
 رردد. های تکمیلی پیشنهاد می ، انجام آزموندار فلسمنظور کاربرد بالینی اسانس اسطوخودوس  حال، به
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 مقدمه
های رذشته تا به   دارویی از زمان ناستفاده از ریاها

ایران رایج بوده  ویژهکشورهای مختلف به حال در 
اهان در موارد زیادی برای درمان ااا. این ریاست

های میکروبی مورد استفاده قرار   ها و عفونت  بیماری
های علم   تفپیشردر اوایل قرن بیستم  .اند ررفته

سبب  ،های سنتز ترکیبات آلی  مسیست فشیمی و کش
توسعه صنعت داروسازی و جایگزین شدن داروهای 

زمان با این  همشیمیایی به جای داروهای ریاهی شد. 
ضر داروهای شیمایی و اااشرفت به تدریج اثر ماااپی

 1950ه ااااز ده ؛رردیدخص اااها مش  بیوتیک آنتی
ت به اااتعددی نسباااازای م  ماریااهای بی  باکتری

این  که ها از خود مقاومت نشان دادند  نتی بیوتیکآ
در سالیان  .باشد  در حال افزایش می چنان هم مقاومت

فاده از داروهای ریاهی به عنوان ااااستامکان اخیر 
ی رایج ها  کوتینتی بیآجایگزین داروهای شیمیایی و 

داروهای ریاهی و  .ه استمورد بررسی قرار ررفت درمانی
 اثر بودن ها عالوه بر دارا  اصل از آنحهای   اسانس

بر  ،ویروسی رستردهقارچی و ضد، ضدضدباکتریایی
سبب  و سنتزی های شیمیایی  تیکبیو  خالف آنتی

 .(1)شوند  زا نمی بیماری عواملدارویی در اومت قم
یکی از ریاهان مورد استفاده در طب سنتی ایرانی 

ودوس جز پر ریاه اسطوخ .باشد  ریاه اسطوخودوس می
ریاه  .باشد  ی در ایران میترین ریاهان داروی  فمصر

از رذشته تاکنون در طب سنتی مورد اسطوخودوس 
 ،Lavandulaاین ریاه از جنس  ریرد. میاستفاده قرار 

دارای  جنس اسطوخودوس .باشد  از خانواده نعناعیان می
ساله آن  دااااادر ایران دو رونه چن .باشد  رونه می 39

 Lavandulaو  Lavandula stricaای ااااااه  به نام

sublepidota صاری ایرانیاااوجود دارد. رونه انح 
 L. sublepidota نام علمیدار با  اسطوخودوس فلس

 باشد.   می
در مناطق جنوبی ایران، دار  اسطوخودوس فلس

 از .(2کند)  جنوب عربستان و شمال آفریقا رشد می
 و های روغنی این ریاه جهت مصارف درمانی  اسانس
اثر  دارای این ریاه .ودااااش  فاده میااااست آرایشی

 و بخشی آرامکنندری،  قارچی، شل بیوتیکی، ضد  آنتی
 در طب سنتی از این ریاه باشد.  میافسردری   ضد

تفاده اااااسرات ااااسوختگی و نیش حش جهت التیام
 .(3)دشو می

بوی  با های   اسانس زءج اسطوخودوس که اسانس
 و لاااار طیراااتق از شود،   می بندی  بقهاااط مطبوع

آید.   می تااابه دس ریاه این رلدار ایااه   سرشاخه
های   قسمت ،نشان داده است های مختلف پژوهش

های   ریاه اسطوخودوس نسبت به سایر بخش هوایی
برخی از  (.4تری دارد)  میکروبی قوی ریاه اثر ضد

درمانی و آرومایی  های ویژری های پیشین پژوهش
های آن نسبت   به مونوترپن دتاًااوخودوس را عمطاس

ترکیبات آلی فرار هستند که ها   مونوترپندهند.   می
 .دهند  می لوخودوس را تشکیطبخش عمده اسانس اس

و  لیانول، لیانول استاتتوان به   ها می  مونوترپناز این 
 (.5)کامفور اشاره نمود

ترین   ولااااعمااارین و ماااات هماااایکی از م
بروز  ببااااوانند سااات  که میهایی   میکرواررانیسم

باشند. از این   ها می  شوند، باکتری و بیماری ها  عفونت
ای: اشرشیاکلی، اااه  ریاااااتوان به باکت  میان می

تافیلوکوکوس اورئوس و اااا، اساسودوموناس آئروژینوز
 لیباس یاکلیشرشا .(6باسیلوس سرئوس اشاره نمود)

طور ه است و ب اسهینتروباکترآاز خانواده  یررم منف
اشرشیاکلی خونگرم وجود دارد.  در روده جانوران عیشا

و  عفونتتواند سبب   هایی است که می  یکی از باکتری
ررم  یکوکس، اورئوس لوکوکوسیاستاف (.7)اسهال رردد

و انتشار رسترده در  ریتکث قیاز طر کهاست  یمثبت
 مارییب جاداااایا یمواد خارج سلول دیها و تول  بافت

ئروژینوزا باکتری ررم منفی و سودوموناس آ (.8)کند  یم
های  مهم در بروز بیماری یها میکرواررانیسمیکی از 

اری ادراری، سیستم تنفسی، اااانند مجااااعفونی هم
های معده و روده   های نرم، عفونت های بافت عفونت
باکتری ررم مثبت از رئوس االوس سااااباسی. (9است)

موجب تواند  باشد که می السه میااااخانواده باسی
 .(10)شود مسمومیت

Ahmady-Asbchin
(، اثر 2012کاران)اااو هم  

های   را بر باکتری ضد باکتریایی ریاه اسطوخودوس
ررم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی 
قرار دادند. نتایج نشان داد که اسانس تهیه شده از این 

های   باکتریباکتریایی مطلوبی بر ریاه دارای اثر ضد
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. این پژوهشگران بیان کردند که، داشت مورد بررسی
تواند جایگزین مناسبی برای داروهای  اسطوخودوس می

های میکروبی   شیمیایی به منظور درمان عفونت
نتایج حاصل از مطالعه صورت ررفته توسط  (.11)باشد

Zohra (روی اثر ضد میکروبی 2011و همکاران ،)
به   Lavandula stoechasاسانس اسطوخودوس رونه

روش انتشار دیسک نشان داد که این اسانس توانایی 
های اشرشیاکلی،  تریاااااراف باکاااایجاد هاله اط

استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا را 
اسانس ریاه  ،(2013اران)اااو همک Goran(. 12دارد)

اسطوخودوس را در مهار چند رونه باکتریایی مورد 
ذف و مهار تمامی اااابررسی قرار دادند که سبب ح

   (.13های موجود در محیط کشت رردید) باکتری

و ترکیبات شیمیایی  تعیین ،پژوهش اینهدف از 
اسانس اسطوخودوس  باکتریایی ضدفعالیت ارزیابی 

 هایبر باکتری (Lavandula sublepidota)دار فلس
افیلوکوکوس اورئوس، اانوزا، استاااسودوموناس آئروژی

 تنی برون طیدر شرا باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی
 بود.

 ها مواد و روش

تا اسفندماه  1397آبان ماه  ازتجربی، این پژوهش 
رروه  و شیمی میکروبیولوژی های در آزمایشگاه1397

، دانشکده علوم دامی و غذاییصنایع مهندسی علوم و 
کشاورزی و منابع طبیعی علوم دانشگاه  ،صنایع غذایی

  خوزستان صورت پذیرفت.
 :های کشت میکروبی تهیه مواد شیمایی و محیط

 برین هارت اینفوشن براث های میکروبی  محیط کشت
نتون آرار)کیولب کانادا(، مولر مولر هی ،)مرک آلمان(
)مرک درصد 96اتانول کیولب کانادا(، )هینتون براث

(، چیآلدر گمایس، تری فنیل تترازولیوم کلراید)آلمان(
 سیلین  آمپی های  بیوتیک  آنتیحاوی  های  دیسک

(µg10)یناااساااافلوکسروت، ان( µg10) ،نتاماسیسنج 
(µg10) و کانامایسین( µg30)(پادتن ایران)  همگی با

 ررید آزمایشگاهی تهیه شد.
بعد از  :دار ریری از ریاه اسطوخودوس فلس اسانس

ریری به  تهیه و تعیین اسم علمی ریاه، عمل اسانس
روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر انجام پذیرفت. 

ررم از ریاه اسطوخودوس  50به طور خالصه، میزان 

لیتر آب مقطر اضافه شد. پس از  میلی 750دار به  فلس
مکانیسم استخراج اسانس ریری) ساعت عمل اسانس 3

( شیر دستگاه کلونجر باز شد و اسانس بود تقطیر
آوری شد. از سولفات  دار جمع اسطوخودوس فلس

سدیم نیز جهت حذف آب استفاده شد. اسانس تهیه 
های شیمیایی و  ام آزمونااااشده تا زمان انج

میکروبیولوژیکی در شیشه تیره رنگ پوشانیده شده با 
 .(11)آلومینیومی در دمای یخچال نگهداری شدفویل 

اسطوخودوس  بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس
ترکیبات شیمیایی اسانس  یینااااتع برای :دار فلس

 یراز یاز دستگاه کروماتورراف دار فلس اسطوخودوس
و ا( کیآمر، A  Agilent Technologies 7890مدل)

جرمی ل به طیف سنج اااامتص یراز یکروماتورراف
( اکیآمر،  Agilent Technologies 5975 Cمدل)

اسانس اسطوخودوس از  تریکرولیم کیاستفاده شد. 
قسمت  یدما شد. قیتزرGC/MS  به دستگاهدار  فلس

و راز مورد استفاده  رراد سانتی رجهد 280 نمونه قیتزر
 کی انیجر با سرعت (خلوصدرصد   99/99)میهل
 نسبت میدر حالت تقس ستمیبود. س قهیمتر در دق یلیم

 Agilentمدل)شده بود. ستون دستگاه میتنظ 1:100

Technologies Inc., HP-5 MSاز نوع( کای، آمر 
و  متر یلیم 25/0ی متر، قطر داخل 30 با طول نهییمو

 3ستون، با سرعت  یبود. دما کرومتریم 25/0 ضخامت
ه ب رراد سانتیدرجه  60 از قه،یدر دق رراد سانتی درجه
. بالفاصله پس از افزایش یافت رراد سانتی درجه 210

 یبه دما قهیدر دق رراد سانتی درجه 20 آن با سرعت
تزریق از انجام  پس. شد رسانده رراد سانتیدرجه  250

دست آوردن کروماتوررام، ه و ب اسانس به دستگاه
با استفاده از  باتیاز ترک کیمقدار هر  نییتع ویی شناسا

 .(14)مشخص رردید استانداردی جرم فیط
سازی  آمادهو  زا های بیماریم میکرواررانیستهیه 

،  25922ATCC کلیاشرشیا :ها آنسوسپانسیون 
،  27853ATCCنوزا ااااروژیااااس آئاااااسودومون

و باسیلوس   25923ATCC استافیلوکوکوس اورئوس
رروه کلکسیون میکروبی  از  14579ATCCس سرئو

، دانشگاه علوم کشاورزی مهندسی صنایع غذاییعلوم و 
از آمپول لیوفیلزه  تهیه شد. و منابع طبیعی خوزستان

درجه  37ساعت در دمای  24ها ابتدا کشت   نمونه
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 برین هارت اینفوشن براثرراد در محیط کشت  سانتی
محیط کشت جامد  برکشت میکروبی انجام شد. سپس 
درجه  37دمای ساعت در  24 کشت مولر هینتون آرار

فارلند  از استاندارد نیم مک .رراد انجام ررفت سانتی
میکروبی استفاده  سوسپانسیونجهت استاندارد کردن 

عادل ااااد مااااافارلن کااادارد نیم ماااااستان شد.
 (.15)بود(، باکتری CFU/mL108×5/1 با)

باکتریایی اسانس اسطوخودوس ارزیابی فعالیت ضد
آزمون ضدمیکروبی برای بررسی فعالیت  4از  :دار فلس
استفاده دار  فلسباکتریایی اسانس اسطوخودوس ضد
های انتشار دیسک و  روششامل:  آزمون 4. این شد

 ،میکروبی انتشار چاهک برای تعیین هاله عدم رشد
در مایع به منظور تعیین حداقل  سازی رقیق روش

 حداقل غلظت چنین هم( و MICغلظت بازدارندری)
  . بود( MBCکشندری)

 اسانس دریاااااظت بازدارناااتعیین حداقل غل 
این آزمون با روش ریز رقت  :دار اسطوخودوس فلس

، از روش ها غلظتسازی  صورت ررفت. به منظور آماده
 ابتدا سازی دو برابری استفاده شد. در این روش رقت
با استفاده از دار  اسطوخودوس فلسررم اسانس  12/5

میکرون استریل  45/0فیلتر میکروبی با قطر منافذ 
  لیتر محیط کشت  میلی 5/9 با اسانس مذکور .رردید

مخلوط  80لیتر توئین   میلی 5/0و  مولر هینتون براث
لیتر   میلی 5لیتر از این محلول با   میلی 5 از آن بعدشد. 

محیط کشت مولر هینتون براث، درون یک شیشه 
 ها سازی غلظت به این ترتیب .شداستریل مخلوط 

های   غلظت .ها نصف رردید  تا غلظت شد ادامه داده
 256 و 128، 64، 32، 16 ،8، 4 ،2، 1، 5/0 والیاامت

خانه  96. از پلیت شدیه ااالیتر ته  رم بر میلیر   میلی
ها به هر   سازی رقت پس از آماده شد.استریل استفاده 

و  ریختههای تهیه شده   میکرولیتر از غلظت 100 خانه
میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی)نیم  10در نهایت 

های حاوی محیط کشت   از خانه فارلند( اضافه شد. مک
فاقد اسانس به عنوان کنترل  و سوسپانسیون میکروبی

محیط کشت به  های حاوی اسانس و  و خانهمثبت، 
عنوان کنترل منفی استفاده شد. پس از آن انکوباسیون 

ساعت  24مدت رراد به   درجه سانتی 37در دمای 
یکرولیتر معرف تری فنیل م 20 صورت ررفت. سپس

د به عنوان شاخص رشد ااادرص 5تترازولیوم کلراید 
دقیقه  15و به مدت  رردید میکروبی به هر خانه اضافه

رذاری شد. اولین غلظتی که در آن  هخان مرر مجدداً
و رنگ قرمز تشکیل  انجام نشده باشدرشد میکروبی 

 نشده بود به عنوان حداقل غلظت بازدارندری رشد در
 (.16)نظر ررفته شد

اسانس  شندریااااظت کااایین حداقل غلاااتع 
تعیین حداقل غلظت کشندری  :دار اسطوخودوس فلس

قرار مورد بررسی میکروبی های   یک از سویه برای هر
حداقل  آزمونتوجه به نتایج  با در این روش .ررفت

های فاقد  از چاهکغلظت بازدارندری رشد میکروبی 
روی  ته شد وااااابرداش میکرولیتر 100رنگ قرمز 

به  های حاوی محیط کشت مولر هینتون آرار پلیت
هایی که   . غلظتانجام ررفتروش پورپلیت کشت 

میکرواررانیسم بودند به عنوان حداقل غلظت فاقد 
دار  فلسودوس ااااطوخاااااانس اساااااس کشندری

 (.17)دنشاخص در نظر ررفته شد  های  میکرواررانیسم
)قطر هاله عدم رشد( بررسی قطر هاله بازدارندری 

های  دار بر میکرواررانیسم اسانس اسطوخودوس فلس
 زا بیماری

اساس این آزمایش بر پایه  :انتشار دیسکروش 
باشد. به این منظور بعد از   می ،(1966بائر)-روش کربی

مولر هینتون آرار و ریختن آن درون   تهیه محیط کشت
لیتر، از   میلی 25متری به میزان   سانتی 8های   پلیت

های میکروبی که به صورت استاندارد،   سوسپانسیون
 100د نهیه شدفارلند ت برابر با غلظت معادل نیم مک

های حاوی محیط   روی پلیتبرداشته و میکرولیتر 
 کامالًشکل  Lبه وسیله یک اسپریدر مذکور  کشت

میکروبی از  ی اثر ضدااا. برای بررسرردیدپخش 
متر استفاده   میلی 6با قطر  بالنکهای استریل   دیسک

دقیقه در  30دت به م بالنکهای   کااااشد. دیس
رم بر اااار میلی 100و  50، 25، 5/12های   غلظت
ها با فاصله   سپس دیسک ؛نده شدخیساندلیتر  میلی

تمامی بعد از آن . ررفتنده پلیت قرار اااامعین از لب
ساعت  24های کشت به مدت   های حاوی محیط  پلیت

. از داده شدنددرجه سانتی رراد قرار  37در دمای 
بدون اسانس به عنوان شاهد  بالنکهای   دیسک

ایج حاصل از ااابرای مقایسه نت (.18)شداستفاده 
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های مورد   ثیر اسانس بر باکتریاها و مقایسه ت  آزمایش
های   بیوتیک  های آماده حاوی آنتی  دیسک ،مطالعه

سیلین، انتروفلوکساسین،   رایج درمانی شامل آمپی
مولر جنتامایسین و کانامایسین روی محیط کشت 

هینتون آرار استفاده شد. نتایج این آزمایش بر اساس 
  متر رزارش رردید.  میلی
 در این روش همانند روش :انتشار در چاهک آرار 

 100 ،50، 25، 5/12های   غلظت کاااانتشار دیس
. برای این روش هم از شدتهیه لیتر  ررم بر میلی میلی

پس از . رردیدمحیط کشت مولر هینتون آرار استفاده 
ها به صورت مذاب به   پخش یکسان محیط کشت

به  ،متری  سانتی 8لیتر در هر پلیت   میلی 25میزان 
هایی با قطر   وسیله انتهای پیپت پاستور استریل چاهک

. شدندها ایجاد   متر و با فاصله یکسان در پلیت  میلی 6
ظور جلوریری از نفوذ اسانس به کف ااابه من سپس
با محیط کشت مذاب استریل  ها   ته آن ،ها  پلیت

 100های باکتریایی استاندارد   رقت از. رردید مسدود
. ریخته شد ها  میکرولیتر برداشته و در سه نقطه از پلیت

های ریخته شده در تمامی   با استفاده از اسپریدر رقت
از میکرولیتر  20. در انتها رردیدندپخش  ها  سطح پلیت

 اهکاادر هر چبه وسیله سمپلر  شدهماده آهای   غلظت

ساعت در دمای  24ا به مدت ه  تمامی پلیت. ه شدریخت
. بعد از طی زمان ررفتدرجه سانتی رراد قرار  37

ریری   کش اندازه  بازدارندری با خط یها   مذکور هاله
 (.16)متر رزارش رردید  شد و به صورت میلی

انجام تکرار سه در ها  تمامی آزمون :آنالیز آماری 
ها از آنالیز   . به منظور مقایسه میانگین بین رروهررفت

در دانکن چند دامنه از آزمون  و واریانس یک طرفه،
ها  جهت مقایسه میانگیندرصد  95سطح اطمینان 

 SPSSها از  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شد. 20نسخه 

 ی پژوهشها یافته

رازی اسانس  نتایج کروماتوررافیاس اااابر اس
در  که ترکیب شناسایی شد 12 ،دار اسطوخودوس فلس

تشکیل اسانس را اجزای سازنده درصد  41/99 مجموع
درصد  3/43با  Linalool در این میان، .داد می

بیشترین مقدار در میان ترکیبات شناسایی شده بود. 
Linalyl acetate  ،β-Myrcene ، D-limoneneو 
1,3,6-Octatriene، 1/19های  به ترتیب با درصد ،

 بودندهای بعدی   در جایگاه 31/5و  43/5، 61/11
کروماتوررام اسانس اسطوخودوس  (.1 شماره )جدول

 .، نشان داده شده است1 شماره دار در شکل فلس
 

 
 دار اسطوخودوس فلس تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس نتایج حاصل از .1شماره  جدول

 ردیف درصد ترکیب شناسایی شده

β- Myrcene 61/11 1 

D-limonene 43/5 2 

1,3,6-Octatriene 31/5 3 

Linalool 3/43 4 

Alloocimene 02/2 5 

Camphor 46/1 6 

Borneol 69/0 7 

Terpinen-4-ol 5/3 8 

α-terpineol 77/0 9 

Linalyl acetate 1/19 10 

Neryl acetate 56/2 11 

Octadien 66/3 12 

        مجموع درصد 41/99 
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 دار فلس کروماتوگرام اسانس اسطوخودوس .1شماره  شکل

 
 

و  مهارکنندرینتایج حاصل از تعیین حداقل غلظت 
دار  فلس اسطوخودوسکشندری اسانس حداقل غلظت 

ودوموناس ااااساشرشیاکلی،  های  میکرواررانیسم بر
وکوکوس اورئوس و باسیلوس اااااستافیلآئروژینوزا، 

 ، نشان داده شده است.2 شماره سرئوس در جدول
باکتری ررم  بهبیشترین غلظت بازدارندری مربوط 

ررم بر  میلی 32 با غلظتائروژینوزا سودوموناس منفی 
و کمترین غلظت بازدارندری مربوط به  لیتر  میلی

 8غلظت  باباکتری ررم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس 
. حداقل غلظت کشندری بود لیتر ررم بر میلی میلی

ررم بر   میلی 512ها بیشتر از   ویهاااتمامی سبرای 
 لیتر مشاهده شد.  میلی

 
 

 سودوموناس ائروژینوزا، دار بر فلسحداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس اسطوخودوس  نتایج .2شماره  جدول

 لیتر گرم بر میلی اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بر حسب میلی 

 

 
 
 

 
 

ررسی مقایسه میانگین قطر هاله نتایج حاصل از ب
عدم رشد به روش چاهک آرار مشابه روش انتشار 

ثیر اسانس بر باکتری ادیسک بود. بیشترین ت
 7/30±40/0اورئوس با قطر هاله یلوکوکوس ااااستاف
ثیر بر باکتری سودوموناس امتر بود. کمترین ت میلی

متر مشاهده  میلی 10/10±68/0آئروژینوزا با قطر هاله 
های مشابه نیز میانگین قطر هاله   شد. در سایر غلظت

وزا نسبت به اااااودوموناس آئروژیناااباکتری س
سرئوس و وس، باسیلوس ااااااستافیلوکوکوس اورئ

 (. 3 شماره اشرشیاکلی کمتر بود)جدول

 ،3 شماره نتایج حاصل از انتشار دیسک در جدول
ثیر مثبت ابیانگر ت این نتایج. ه استشدنشان داده 

های مورد   بر باکتریدار  فلساسانس اسطوخودوس 
ثیر اسانس بر ا. نتایج نشان داد که بیشترین تبودمطالعه 

باکتری استافیوکوکوس اورئوس با قطر بازدارندری 
ررم بر   یلیم 100متر در غلظت   میلی  42/0±60/27

ثیر مربوط به باکتری ارین تتکم بود. لیتر  میلی
 در 2/8±35/0سودوموناس آئروژینوزا با قطر بازدارندری 

 لیتر  ررم بر میلی  یلیم 100مشابه متر در غلظت   میلی
 . بود

 حداقل غلظت کشندری حداقل غلظت مهارکنندری زا های بیماری سویه

 ≥512 32 آئروژینوزا سودوموناس

 ≥512 16 اشرشیاکلی

 ≥512 8 استافیلوکوکوس اورئوس

 ≥512 16 باسیلوس سرئوس
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های رایج   بیوتیک  ثیر آنتیانتایج حاصل از مقایسه ت
علیه دار  ساااااسطوخودوس فلدرمانی با اسانس 

لوکوکوس اورئوس، باسیلوس ااااهای استافی  باکتری
و سودوموناس آئروژینوزا نشان داد  ، اشرشیاکلیسرئوس

ها در مقایسه با بیشترین   بیوتیک ی که تمامی آنت
  ررم بر میلی  میلی 100)اسانس غلظت مورد استفاده

ثیر کمتری بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ات (لیتر
ری ااااا(. برای باکت3 شاااماره دولااااداشتند)ج

ثیر اانامایسین تااااوتیک کااابی  اشرشیاکلی تنها آنتی
 100ظت اااافاده از غلاااات به استااااکمتری نسب

 شماره ت)جدولاااداشتر اااالی  ررم بر میلی  یااامیل
3.)  

 
 

 بیوتیک های آنتی دیسکو دار  اسانس اسطوخودوس فلس )قطر هاله عدم رشد(میکروبی فعالیت ضد .3شماره  جدول

 متر بر حسب میلیزا در شرایط آزمایشگاهی   های بیماری  بر میکروارگانیسمرایج درمانی  

 غلظت میکرواررانیسم

 سودوموناس ائروژینوزا کلیاشرشیا استافیلوکوکوس اورئوس باسیلوس سرئوس

 اسانس اسطوخودوس متر(  )میلیچاهک آرار

50/6±76/0a 20/8±50/0b - - 5/12 لیتر ررم بر میلی میلی 

30/7±80/0a 00/12±62/0b 00/7±83/0a 30/6±79/0a 25 لیتر ررم بر میلی میلی 

10/9±46/0b 30/17±91/0c 90/8±50/0b 90/7±95/0b 50 لیتر ررم بر میلی میلی 

20/13±50/0c 70/30±40/0d 00/11±50/0c 10/10±68/0c 100 لیتر ررم بر میلی میلی 

 اسانس اسطوخودوس متر(  دیسک دیفیوژن آرار)میلی

- 20/7±60/0a - - 5/12 لیتر ررم بر میلی میلی 

20/6±60/0a 50/11±55/0b - - 25 لیتر ررم بر میلی میلی 

90/8±39/0b 10/15±50/0c 10/8±93/0a 30/7±85/0a 50 لیتر ررم بر میلی میلی 

00/10±28/0b 60/27±42/0d 40/9±33/0a 20/8±35/0a 100 لیتر ررم بر میلی میلی 

 بیوتیک های آنتی دیسک  متر(   )میلیربوئ-کربی  

- 50/6±50/0a - - سیلین  آمپی 

30/10±69/0a 60/15±87/0b 50/13±42/0a 00/14±50/0a انتروفلوکساسین 

10/21±50/0b 20/20±55/0c 00/21±61/0b 20/20±40/0b جنتامایسین 

10/20±35/0b 00/10±50/0d 30/9±55/0c 80/6±50/0c کانامایسین 

 آورده شده است. انحراف معیار±است و داده ها به صورت میانگین (P≤0.05)( در سطح معنی داریدانکننتایج حاصل از میانگین سه تکرار)آزمون آماری 

 باشد. درصد می 5داری در سطح  نشان دهنده تفاوت معنی ستونحروف غیرمشابه در یک 

 ( هاله عدم رشد مشاهده نشد.-)

 

 گیری و نتیجه بحث

در  ییدارو متومقا اردمو یشافزا به توجه با
 عموضو یندر ا مناسب حل راه ،ها رانیسموارمیکر

 وتمتفاو  مناسب دعملکر با ادیمو دنکر جایگزینی
 که ییدارو ادواام جمله . ازباشد می ها وبمیکر علیه
و دارای  دنریر ارقر ننساا فمصر ردمو ننداتو می
. باشند می ریاهی یها سانسا ،باشند جانبی ثرا قلاحد

 دفر به منحصر تترکیبا دنبودارا  لیلد به ها سانسا
 از ای  دهرستر یفااااط بر مقابله ناییاتو دخو

این مطالعه نیز . (19)باشند  میرا دارا  ها  میکرواررانیسم
 تعیینو با هدف بررسی  رفته شده با توجه به موارد

اسانس میکروبی  ضد فعالیتترکیبات شیمیایی و 
باکتریایی  های  سویه رویدار  فلساسطوخودوس 

، استافیلوکوکوس ودوموناس آئروژینوزااااشرشیاکلی، س
. نتایج ررفتو باسیلوس سرئوس صورت اورئوس 

ایی ترکیبات شیمیایی اسانس اسطوخودوس ااشناس
با  Linaloolدار در پژوهش حاضر نشان داد که  فلس

بیشترین مقدار در میان ترکیبات دارای درصد  3/43
(، 2000)همکارانو  Dimitraشناسایی شده بود. 

ترکیبات شیمیایی تعدادی از ریاهان دارویی از جمله 
اسطوخودوس را از لحاظ ترکیبات ای از ریاه  رونه

شیمیایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش این 
ترین ترکیبات موجود در   محققین نشان داد که عمده

 Linalylو درصدLinalool (5/44 )مربوط به  ،اسانس

acetate (7/32 )(20)بود درصد .Falk  و همکاران
 نسزای موجود در اساااااشترین اجااابی(، 2009)
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درصدLinalool (8/22  ،) اسطوخودوس را به ترتیب
Myrcene (8/20  ،)درصدLimonene (7/11 )درصد 

. (21)درصد( رزارش دادند 4/8)  Linalyl acetate و
 (،2016)و همکاران Rapper Deهای   نتایج پژوهش

درصدLinalyl acetate (7/36  ) ان داد کهااشااان
اسانس  دراصلی ترکیبات درصدLinalool  (4/31  )و

نتایج حاصل از این مطالعات  .(22)هستنداسطوخودوس 
تفاوت  .داشتخوانی   با نتایج حاصل از این پژوهش هم

های رزارش شده در مطالعات مختلف  موجود در درصد
شرایط اقلیمی  نوع رونه، اوت درفبه تتواند مربوط   می

 وهحرشد، زمان برداشت، مدت زمان نگهداری و ن
 .(16)ریری مرتبط باشد  اسانس

مطالعات متفاوتی ارتباط میان ساختار شیمیایی و  
سانس را با فعالیت ضد میکروبی ااجزای موجود در 
ها دارای   دهند. در واقع اسانس  اسانس نشان می

کار دقیق  و میکروبی وسیعی هستند اما ساز خواص ضد
ها در مقابله با رشد میکروبی به طور واضح مشخص   آن

دهد   نشده است. شواهدی وجود دارد که نشان می
روی  ءها اثر خود را از طریق تغییر ساختار غشا  اسانس

فت که ااااتوان ر  ذارند. میااار  میکرواررانیسم می
را افزایش داده و اجزای ها نفوذپذیری غشا   اسانس

 اسانس بعد از ورود به غشا آن را متورم کرده و فعالیت
دهند که این امر نهایتاً منجر به مرگ   را کاهش میآن 

 (.23)رردد  سلول می
انس اسطوخودوس اااادر روش چاهک آرار اس

لیتر بر  ررم بر میلی میلی 5/12دار در غلظت  فلس
ثیر اکلی تآئروژینوزا و اشرشیای سودوموناس ها  باکتری

های استافیلوکوکوس اورئوس و   نداشت اما بر باکتری
 P≤0.05 در سطح ثیر بود.اباسیلوس سرئوس دارای ت

 50، 25های   داری در استفاده از غلظت  اختالف معنی
ررم بر میلی لیتر اسانس برای باکتری   میلی 100و 

باکتری سودوموناس آئروژینوزا مشاهده شد. برای 
استافیلوکوکوس اورئوس نیز در سه غلظت مشابه 

های مشابه در   دار بود؛ اما با غلظت  تفاوت معنی
داری   باکتری سودوموناس آئروژینوزا تفاوت معنی

نداشت. استفاده از چهار سطح غلظت علیه باکتری 
دار در هر سطح   استافیلوکوکوس اورئوس تفاوت معنی

دار در باکتری   اوت معنیغلظت را نشان داد؛ این تف

لوس سرئوس نیز مشاهده رردید. استفاده از اااباسی
لیتر برای   ررم بر میلی  میلی 25و  5/12های  غلظت

داری   وس تفاوت معنیااالوس سرئاااباکتری باسی
 (.3 شماره نداشت)جدول

طوخودوس ااادر روش دیسک آرار، اسانس اس
لیتر تنها   میلیررم بر   میلی 5/12دار در غلظت  فلس

ثیررذار بود، که ابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ت
نشان دهنده حساسیت بیشتر این باکتری نسبت به 

ها بود. نتایج   اسانس اسطوخودوس نسبت به سایر سویه
حاصل از آزمون دانکن نشان داد که از لحاظ آماری 

لیتر   ررم بر میلی  میلی 50های   استفاده از غلظت
لیتر اسانس در   ررم بر میلی  میلی 100با غلظت  اسانس
کلی و ای سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاه  باکتری

دار نبوده   معنی P≤0.05باسیلوس سرئوس در سطح 
های مذکور برای باکتری   است؛ اما غلظت

دار در   استافیلوکوکوس اورئوس دارای تفاوت معنی
اسانس علیه  چنین استفاده از  بودند. هم P≤0.05سطح 

ها   باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در تمامی غلظت
 داری بود.  دارای اختالف معنی

العه به جز اااهای مورد مط  بیوتیک  تمامی آنتی
ثیر کمتری نسبت اکه ت انتروفلوکساسینبیوتیک   آنتی

لیتر   ررم بر میلی  میلی 100به استفاده از غلظت 
ثیر ااسطوخودوس تاسانس داشت، نسبت به اسانس 

بیشتری بر باکتری باسیلوس سرئوس داشتند. در 
های    خصوص باکتری سودوموناس آئروژینوزا در غلظت

ثیر بیشتر اسانس الیتر ت  ررم بر میلی  میلی 100و  50
فلوکساسین و های انترو  بیویتک  ت به آنتیااانسب

اهده شد. نتایج حاصل از مقایسه ااان مشاااجنتامایسی
های   انند روشااااها هم  ها بر باکتری  بیوتیک  آنتی

ثیر را به ترتیب ادیسک و چاهک بیشترین و کمترین ت
های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس   بر باکتری

 (.5 شماره آئروژینوزا نشان داد)جدول
Tabatabaei Yazdi حداقل (، 2014)و همکاران

غلظت بازدارندری و کشندری دو رونه اسطوخودوس و 
در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار را رزماری 

میزان  نتایج این پژوهشگران نشان داد که، .دادند
بر  ظت بازدارندری اسانس اسطوخودوساااحداقل غل

یفی، لیستریا مونوسیتوژنز، ااااتسالماااونال های  سویه
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انتروکوکوس فیکالیس و انترو باکتر باسیلوس سرئوس، 
ررم بر   میلی 16و  4، 4، 2، 8ائروژنز به ترتیب برابر با 

ت کشندری برای اااحداقل غلظ بود. تراااالی  میلی
 32و  16، 16، 4، 32برابر با نیز های مذکور   باکتری

 Alizadeh (.24)وداااابتر ااااالی  ررم بر میلی  میلی

Behbahani وارهیتفاوت د (،2018اران)اااااو همک 
های ررم   با باکتری اسیهای ررم مثبت در ق  باکتری

های ررم  ی را دلیل اصلی حساسیت بیشتر باکتریمنف
های ریاهی ذکر  ها و اسانس مثبت نسبت به عصاره

ی سلول وارهیهای ررم مثبت در د  باکتری رایز کردند.
 که یبوده، در حال دیتاااموکوپپ بیدارای ترک خود

 دیاز موکوپپت ینازک هیفقط ال یهای ررم منف  باکتری
ها   در آن وارهیقسمت اعظم ساختمان د و دارند

علت در  نیاست، به هم دیساکار یپوپلیل و نیپوپروتئیل
  Tardugno(. 25)ترند  مقاوم ییایباکترمقابل مواد ضد

ل از دو اااانس حاصااااااس اثر(، 2018)و همکاران
 Lavandula و Lavandula intermediaونه اااار

angustifolia های ی بر باکتر را ریاه اسطوخودوس
لیستریا مونوسیتوژنوز و سالمونال اینتریکا مورد بررسی 

این  اثر بازدارندری این پژوهشگرانقرار دادند. نتایج 
تایید های مورد مطالعه   بر باکتریرا ها   سانسا

یز با اااانحاضر  عهاامطالنتایج حاصل از (. 26)کرد
. داشت خوانی همقبلی صورت ررفته  های پژوهش

بررسی حداقل غلظت بازدارندری و حداقل غلظت 
طوخودوس علیه اااااس اساااانااااااندری اسااااکش

 ،که دادورد مطالعه نشان ااااهای م  سمااامیکرواررانی
وناس ائروژینوزا و ااااباکتری های ررم منفی سودوم

های ررم مثبت   تریااااابت به باکاااانساشرشیاکلی 
 استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس میزان

MIC  بیشتری دارند. Mashak اثر  (،2016)و همکاران
های تهیه شده از کیتوزان حاوی   ضدمیکروبی فیلم

های   اسانس اسطوخودوس روی برخی از باکتری
استافیلوکوکوس زا شامل لیستریا مونوسیتونز،   بیماری

یلوس سرئوس و ویبریو ااااورئوس، اشرشیاکلی، باس
این پاراهمولیتیکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

اسانس اسطوخودوس دارای  نشان داد که محققان
های مورد   میکروبی روی تمامی باکتریاثرات ضد

های مورد مطالعه این   . در بین باکتریاستمطالعه 

اراهمولیتیکوس اثیر بر باکتری ویبریوپتاسانس بیشترین 
 (.27)مشاهده شدثیر بر باکتری اشرشیاکلی ات کمترینو 

 Bayrak باکتریایی اثر ضد(، 2017)و همکاران
ل از برگ و ااتانولی حاصااااهای اتانولی و م  عصاره

 Lavandulaودوس رونه اااطوخااهای ریاه اس  رل

stoechas  را روی شش میکرواررانیسم باسیلوس
افیلوکوکوس اورئوس، سالمونالتیفی ااااسابتلیس، است

موریوم، انتروکوکوس فیکالیس، اشرشیاکلی، لیستریا 
 سمونوسیتوژنز، یرسینیا انتروکولیتیکا و کاندیدا آلبیکن

مورد بررسی قرار دادند. نتایج این محققین نشان داد که 
های ریاه   انولی حاصل از رلهای اتانولی و مت  عصاره

های باسیلوس سابتلیس،   اسطوخودوس بر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس، یرسینیا انتروکولیتیکا و 

(. 28ثیررذار بوده است)الیستریا مونوسیتوژنز ت
Moghadami (2012و همکاران ،)میکروبی اثر ضد 

های آبی و الکلی ریاه اسطوخودوس رونه   عصاره
Lavandula angustifolia های   را بر باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج این محققین نشان داد که 

میکروبی مربوط به استفاده از عصاره   ضد اثربیشترین 
لیتر برای   ررم بر میلی  میلی 15الکلی برگ در غلظت 

بر ررم   یلیم 20 باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و
 هم. بودبرای باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز لیتر   میلی

ثیر اعصاره الکی ت چنین این پژوهشگران بیان کردند که
ثیر در ااین ت و داردسبت به عصاره آبی ااابیشتری ن

که با مطالعه قبلی متفاوت  بودها   ها بیشتر از رل  برگ
به دلیل متفاوت بودن  باشد. دلیل این امر احتماالً می

 MBC و MIC باشد. میزان   می اسطوخودوسدو رونه 
عصاره آبی نوع هر دو  استافیلوکوکوس اورئوس دربرای 

 میزان لیتر و  ررم بر میلی  یلیم 15و رل  و الکلی برگ

MIC  وMBC   برای باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز
الکلی و  برای عصاره لیتر  ررم بر میلی  میلی 20با  برابر
عصاره آبی لیتر برای   ررم بر میلی  میلی 25 و 20

 اثر(، 2010)و همکاران Shirugumbi (.29)رزارش شد
ریاه  Lavandula bipinnataاسانس حاصل از رونه 

نتایج این . اسطوخودوس را مورد بررسی قرار دادند
 اثر دارایانس ااااااین اس ،کهپژوهشگران نشان داد 

اشرشیاکلی، سودوموناس  های  باکتریمیکروبی بر  ضد
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کالیس، ، انتروکوکوس فیآئروژینوزا، شیگال دیسانتری
. داردوس و باسیلوس سابتلیس ئاستافیلوکوکوس اور

های مورد نظر به   هاله بازدارندری برای باکتریقطر 
 متر   میلی 13و  13، 10، 11، 7، 10ترتیب برابر با 

ها به   باکتریاین برای   MICمیزان رزارش شد.
 لیتر  ررم بر میلی  میلی 1و  1، 2، 1، 2، 5/0ترتیب برابر 

نتایج حاصل از بررسی انتشار دیسک و انتشار  (.30)بود
های رایج درمانی   بیوتیک  چاهک و مقایسه آن با آنتی

میکروبی وسیع این اسانس علیه  ضد اثربر  داللتنیز 
داد که با  . این نتایج نشانبودها   میکرواررانیسم

س قطر هاله بازدارندری افزایش اااافزایش غلظت اسان
در  ها  اسانس میکروبی ضد خاصیت ییراااتغیابد.   می

 مقدار تغییر دلیل به تواند  می مختلف های  رقت
 .(16باشد) ها  آن فعال اشکال یا ترکیبات فالونوئیدی

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که در 
ترین باکتری   حساس ،های مورد مطالعه  میان باکتری

دار باکتری  نسبت به اسانس اسطوخودوس فلس
که حتی کمترین طوری  به ؛استافیلوکوس اورئوس بود

میزان اسانس سبب جلوریری از رشد و ایجاد هاله 
 ترین  بازدارندری در این میکرواررانیسم رردید. مقاوم

دار  باکتری نسبت به اسانس اسطوخودوس فلس 
باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود که کمترین قطر در 
روش انتشار دیسک و چاهک را به خود اختصاص داد. 
نتایج حاصل از روش انتشار دیسک و چاهک نیز 
همانند آزمون حداقل غلظت بازدارندری و کشندری 

های ررم مثبت را نشان   ثیر بیشتر اسانس بر باکتریات
درصد  3/43با  Linaloolنتایج نشان داد که  داد.

بیشترین مقدار در میان ترکیبات شناسایی شده اسانس 
منظور کاربرد بالینی اسانس  حال، به هر دربود. 

های تکمیلی  ، انجام آزموندار  فلساسطوخودوس 
 رردد.پیشنهاد می

 سپاسگزاری

دانند که از  د الزم میونویسندران مقاله بر خ
اورزی و منابع ااوم کشاااادانشگاه علمعاونت پژوهشی 
های مادی و  مایتااات حااااباب طبیعی خوزستان

الزم به  د.ااانماینتشکر و قدردانی صمیمانه معنوی 
ر مستخرج از پایان نامه اااذکر است مقاله حاض

در پژوهشگاه  1447975 کد و داراید ااکارشناسی ارش
 (ایرانداکالعات ایران)ااااااوری اطااااالوم و فنااع

 باشد. می
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Abstract 
Introduction: The lavender is one of the 

most widely used medicinal plants in Iran, 

which has been used in traditional medicine 

since the past. This study aimed to identify 

the chemical compounds and antibacterial 

activity of Lavandula sublepidota essential 

oil which is an endemic species in Iran.  

 

Materials & Methods: In this study, 

chemical compounds of Lavandula 

sublepidota essential oil were identified 

using gas chromatography. The inhibition 

zone diameter of the Lavandula sublepidota 

essential oil on Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and 

Escherichia coli was identified on a 

concentration of 12.5, 25, 50, and 100 

mg/ml, respectively, by disk and well 

diffusion methods. Common antibiotics, 

including Ampicillin, Enrofloxacin, 

Gentamicin, and Kanamycin were used to 

compare the microbial inhibition zone 

diameters. Moreover, minimum inhibitory 

concentration (MIC) (diluted in liquid) and 

minimum bactericidal concentration of the 

aforementioned microorganisms were 

determined in this study. 

 

Findings: In total, 99.41% of the essential 

oil compounds were identified using gas 

chromatography. Linalool was found to be 

the most abundant among the identified 

compounds (43.3%). The most sensitive 

and resistant bacteria to Lavandula 

sublepidota essential oil were S. aureus and 

P. aeruginosa with inhibition zone diameter 

of 30.70±0.40 and 10.10±0.68 in a 

concentration of 100 mg/ml, respectively. 

Moreover, the MICs of P. aeruginosa, S. 

aureus, B. cereus, and E. coli were 

estimated at 32, 8, 16, and 16 mg/ml, 

respectively. 

 

Discussion & Conclusions: The results of 

this study revealed that Lavandula 

sublepidota essential oil has an acceptable 

antibacterial activity against the pathogenic 

microorganisms. However, gram-positive 

bacteria obtained higher antimicrobial 

activity of the essential oil, compared to 

gram-negative bacteria. It is recommended 

that further studies be conducted to 

investigate the clinical application of 

Lavandula sublepidota essential oil.  

 

Keywords: Antimicrobial activity, Common 

therapeutic antibiotics, Gas 

chromatography, Essential oil, Lavandula 

sublepidota  
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