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 چکیده

 آالی رنگینهای عفونی در مزارع پرورش قزلن گزارشات فراوان درخصوص خسارات ناشی از بروز بیماریچنیاهمیت بیماری آبزیان و هم

ها، تقاضا ها و سایر مواد شیمیایی جهت کنترل و درمان بیماریبیوتیکرویه از آنتیسو و بروز مقاومت میکروبی در نتیجه استفاده بیکمان از یک

کند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی عنوان عوامل ضدمیکروبی جایگزین را  بیش از پیش اثبات میهها بسدرک صحیح مقادیر موثر اسان برای

، 24های طی زمان (In vitro) تنیاسترپتوکوکوس اینیایی در محیط برون های آویشن، سیر، دارچین و زیره بر رشد باکتریاثر ضدباکتریایی اسانس
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های فوق قطرهاله طور جداگانه به چاهک اضافه و پس از گذشت زمانهها باز هر یک از اسانسppm  200و  150، 100، 50های غلظت سپس

دار پارامترهای نوع اسانس، غلظت آن و زمان معنی توامدست آمده حاکی از وجود اثر گیری شد. نتایج بهعدم رشد باکتری با کولیس اندازه
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 مقدمه

هاي فرآیند چنينهم و توليد هايروش در دارمعنی پيشرفت رغمعلی       

ترین مباحث عنوان یكی از مهمغذایی، ایمنی غذا هنوز به بهداشت مواد

ر جهان مطرح است. طبق مطالعات صورت گرفته، بهداشت عمومی د

درصد افراد در جوامع پيشرفته از  30تخمين زده شده است كه 

 2000برند. در سال هاي منتقل شده از مواد غذایی رنج میبيماري

هاي ناشی از مواد غذایی خاطر بيماريهميليون نفر ب 2ميالدي، حدود 

(. ازجمله 2011و همكاران، Tsironi اند )جان خود را از دست داده

 توان از باكتريعوامل ایجادكننده بيماري، موجود در مواد غذایی می

مشترك در ماهی  عامل بيماریزاي عنوان یکبه استرپتوكوكوس اینيایی

چون یک پاتوژن مهم نوظهور در چند دهه اخير نام برد. انسان هم و

 ر این باكتري درمورد عفونت انسانی تحت تاثي 25در جهان بالغ بر 

تحقيقات علمی مختلف گزارش شده است. باكتري مذكور حداقل در 

گونه از ماهيان اقتصادي در مراكز پرورشی آب شور و شيرین  27

(. عالوه براین، در مقایسه 2013و همكاران،  Sunمشاهده شده است )

 هاي گوشتی، ماهيان از فسادپذیري باالتري برخوردارند.فرآورده سایر با

صورت تواند بهاي است كه میفسادپذیري در گوشت ماهی پروسه

وقوع پيوستن فيزیكی، شيميایی و ميكروبی انجام پذیرد. احتمال به

از طرف دیگر،  تر است.فساد ميكروبی نسبت به دو روش دیگر بيش

ها بر مصرف بيوتيکكننده و آنتیاثرات منفی مواد شيميایی ضدعفونی

ت درمان مانند ایجاد مقاومت دارویی در برابر كنندگان ماهيان تح

كنندگان براي بررسی عوامل باكتریایی، سبب افزایش تقاضاي مصرف

ها شده است هاي طبيعی مانندگياهان دارویی و تركيبات آنجایگزین

(Yao ؛2011همكاران،  و Hong ،2012 و همكاران.) هاي گياهی اسانس

آیند می دستهاي مختلف گياه بهكه از بخش فراري هستند هاییروغن

ندرت هها، مایعات خالص و بميكروبی هستند. اسانسو داراي اثرات ضد

واسطه ایجاد ناپایداري در الیه فسفوليپيدي غشا هرنگی هستند و ب

آنزیمی و مواد ژنتيكی باكتري نقش ضدباكتریایی خود  سلولی، سيستم

جمله گياهانی از(. 2014، و همكاران Abdollahzadehكنند )را ایفا می

توان به آویشن شيرازي كه داراي خاصيت ضدباكتریایی هستند می

(Zataria multiflora اشاره نمود. این گياه، معطر و از تيره نعناع است )

كوه، یزد، دزفول، گزي، شاهآباد اصفهان، كالهمناطقی ازجمله نجف و در

نس این گياه حاوي مواد (. اسا1371شود )زرگري، فيروزآباد یافت می

كننده در عنوان ماده تثبيتهچون تيمـول و كارواكرول بمهمی هم

اسيدرزمارینيک  و (1390 همكاران، و روحانی)شریف دارویی هايفرآورده

اكسيدان و ضدالتهابی است با خواص ضدباكتري، ضدویروسی، آنتی

(Parnham  وKesselring ،1985 ؛Mohagheghzadeh ن، و همكارا

(. خواص ضدميكروبی این گياه و 2004و همكاران، Osakabe ؛ 2004

دهنده آن در مطالعات پيشين مورد بررسی قرار گرفته اجزاي تشكيل

(. در این راستا خواص آنتی 2014و همكاران، Zomorodian است )

عنوان یک هب Salmonella typhiباكتریال اسانس این گياه بر باكتري 

 Ettehadهاي غذایی مورد بررسی قرار گرفت )وميتعامل پاتوژن مسم

در بسياري از نواحی  (Cuminum cyminum) زیره سبز (.Arab ،2007و 

عنوان ادویه و شود و از گذشته بهاي یافت میبا آب و هواي مدیترانه

ترین تركيبات اسانس دانه داروي طب سنتی شناخته شده است. بيش

بنزالدهيد، مشتقات منتون، گاما ترپينن  آلدهيد، كومين شامل سبز زیره

ها متفاوت مناطق مختلف جغرافيایی درصد آن و پاراسيمن است كه در

(. خواص ضدميكروبی زیره سبز 1391الموتی و همكاران، )پژوهی است

هاي قارچی انسان و حيوان تنی در مقابل برخی عفونتدر محيط برون

دارویی  گياهان از یكی (.2015 ن،همكارا و Gavanji) رسيده است اثباتبه

چنين در مطالعات بالينی شناخته شده در طب سنتی ایران و هم

( است )خانی و Cinnamomum verumانسانی و دامی، گياه دارچين )

وجود تركيباتی  علتبه دارچين كسيدانیآنتی خاصيت (.1395 همكاران،

 . اوژنول و سينانظير اوژنول، كاریونيلن، سينئول و سينامآلدئيد است

 Mushlovaمآلدئيد داراي خواص ضدميكروبی و ضدقارچی هستند )

(. در مطالعات پيشين، اثرات ضدباكتریایی تركيبات 2009و همكاران، 

 Streptococcusها مختلف جنس استخراج شده از دارچين بر گونه

sp. به( اثبات رسيده استGhorbani Darabad  ،2015و همكاران .)

( از دیرباز شناخته شده است Allium sativum) بخش سيراتحي خواص

تر شود، اثرات بيشتر میتحقيقات روي سير گسترده و هر قدر دامنه

توان به رسد. ازجمله خواص سير میاثبات میتري از آن بهو مهم

انسان و برخی حيوانات  ها درخاصيت ضدهيپرليپيدمی و ضددیابتی آن

(Durak  ،؛ 2004و همكاران Choudhary  ،كاهش 2013و همكاران ،)

چنين تحریک عملكرد گليسرید خون در انسان و همكلسترول و تري

سيستم ایمنی، افزایش دفع سموم خارجی، محافظت از بافت كبد، 

 (.Liu ،2001و  Yeh) اكسيدانی آن اشاره كردو آنتی اثرات ضدميكروبی

راوان درخصوص خسارات چنين گزارشات فبيماري آبزیان و هم اهميت

 آالي رنگينهاي عفونی در مزارع پرورش قزلناشی از بروز بيماري

رویه از سو و بروز مقاومت ميكروبی درنتيجه استفاده بیكمان از یک

ها، ها و سایر مواد شيميایی جهت كنترل و درمان بيماريبيوتيکآنتی

داده است. یكی  استفاده از مواد موثر جایگزین را افزایش تقاضا براي

هاي گياهی باشد اما مطالعات تواند استفاده از اسانساز این عوامل می

آبزیان صورت  در هاي بيماریزابر پاتوژن تركيبات این تاثير زمينه در اندكی

عنوان ها بهگرفته است. بنابراین، درك صحيح مقادیر موثر اسانس

هدف از انجام  رسد.نظر میعوامل ضدميكروبی جایگزین ضروري به

آویشن، سير، دارچين  هاياسانس اثر ضدباكتریایی حاضر بررسی مطالعه
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تنی استرپتوكوكوس اینيایی در محيط برون و زیره بر رشد باكتري

(In vitroطی زمان ).هاي مختلف انكوباسيون است 

 

 هامواد و روش

ویشن سير و آ گياهی هاياسانس :مطالعه مورد هایاسانس تهيه       

در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي كرمان با استفاده از دستگاه 

به این منظور، ابتدا  صورت تقطير با بخار آب تهيه گردید.هكلونجر ب

گياهان در سایه خشک شدند و با استفاده از آسياب خرد گردید و 

 چنين پوست دارچين نيزهاي زیره و همطور مشابه دانههب الک شد.

هاي خرد شده براي استخراج اسانس از قطعات یا برگ ید.آسياب گرد

هاي الک شده در متر استفاده شد. سپس نمونهميلی 2تا  5/0با اندازه 

داخل بالن ژوژه حاوي دوسوم آب قرار داده شدند. سپس كلونجر به 

شود. جاي ثابتی محكم میبالون ژوژه حاوي مواد متصل و پایه آن به

مدت یک ساعت اسانس جداسازي شده در سپس شعله روشن و به

 (.1392آوري گردید )ميرمصطفایی و همكاران، بالن جمع

بيماریزاي استرپتوكوكوس  باكتري: سازی باكتریتهيه و آماده       

هاي علمی و صنعتی كشور (، از سازمان پژوهشPTCC 1887اینيایی )

جداسازي  صورت بومی نيز از آب استخرهاي پرورش ماهی استانهو ب

داري كشت ليوفيليزه باكتري كه در دماي یخچال نگه كشت داده شد. و

شده بود بالفاصله پس از دریافت مورد استفاده قرار گرفت. نمونه 

 Brain Heart(BHIB) ليوفيليزه را در محيط آبگوشت قلب و مغز

Infusion Broth  ساعت تلقيح شد.  2مدت گراد بهدرجه سانتی 37در

 24كشت  سپسطور متوالی تجدید كشت شد. ه دو مرتبه بهاین مرحل

با گليسرول استریل مخلوط و در حجم  1به  5ساعته دوم را به نسبت 

ها مورد نظر داخل ميكروتيوپ اپندورف استریل وارد شد. سپس لوله

داري شد تا در طول مطالعه مورد گراد نگهدرجه سانتی -70در  فریزر 

هاي ليوفيليزه منظور تأیيد خلوص باكترياستفاده قرار گيرد. به

درجه  -70ها از فریزر اینيایی، پس از خروج آن استرپتوكوكوس

مدت كشت داده شدند و به TSB كشتگراد، ابتدا در محيط سانتی

گراد قرار داده شدند درجه سانتی 37ساعت در انكوباتور  48-24

(Pinto  ،2011و همكاران .) 

 مهارجهت بررسی فعاليت : افزودن اسانس سازی وآماده       

( با كمی 2001و همكاران ) Jayanth، از روش هاكنندگی اسانس

ها در محيط ساعته باكتري 18گردید. ابتدا از كشت تغييرات استفاده 

صورت خط عمود در مركز پليت روي محيط كمک لوپ، بهكشت به

 18س از كشت ها انكوبه شدند. سپاختصاصی كشت داده شد و پليت

اي كشت داده صورت سفرههب اینيایی استرپتوكوكوس ساعته باكتري

هایی در محيط كشت شد. سپس با ایجاد چاهک

 200و  150، 100، 50) هاهاي مختلف از اسانسبه افزودن غلظت اقدام

ppm) گراد درجه سانتی 28ساعت در دماي  24مدت ها بهشد. پليت

گيري گردید. نتایج رشد با كوليس اندازه انكوبه شدند و هاله عدم

متر ها ثبت و برحسب ميلیمربوط به سه تكرار در هر یک از جدایه

 (.2001و همكاران، Jayanth شد )گزارش 

نرمال بودن اعداد با استفاده از  ابتدا: هاتجزیه و تحليل داده        

يد شد. بررسی و تای (Kolmogorov-Smirnov) اسميرنوف -كولموگروف

 (Levene) لِون آزمون ها ازواریانس بودن منظور بررسی همگنبه ادامه در

 نوعكه این طرح در قالب طرح سه عاملی جاییاستفاده شد. از آن

از آزمون تحليل واریانس  است شده طراحی زمان×غلظت اسانس×اسانس

هاي آماري درخصوص استفاده شد. تفاوت MANOVA طرفهچند

گيري و با آناليز مذكور طر هاله عدم رشد باكتري اندازههاي قپارامتر

دار بين مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. براي تعيين اختالف معنی

دانكن( استفاده شد  )آزمون تكميلی ها از روش مقایسات چندگانهتيمار

(SPSS  در تمامی موارد، اعداد برحسب انحراف معيار18نسخه .)± 

%  5تر از كم P valueداري در سطح ست و  معنیميانگين بيان شده ا

 درنظر گرفته شد.

 

 نتایج
دست آمده از آناليز واریانس چندطرفه نتایج به: توام اثرات       

(MANOVA) هاي مختلف اسانس مورد استفاده تيمار كه دهدمی نشان

 داري بر رشد باكتريتنهایی اثر معنی )آویشن، زیره، دارچين و سير( به

S. iniae هاي مختلف طور مشابه غلظتهاند. بدر محيط كشت داشته

درخصوص  دارمعنی اختالف بروز سبب نيز (ppm 200 و 150، 100 ،50)

هاي (. در زمان= 001/0Pاند )هاي مورد آزمایش شدهرشد باكتري

ساعت( نيز اختالف  120و  72، 48، 24برداري )مختلف نمونه

 مشاهده كشت محيط در اكتري مورد مطالعهب عدم رشد در داريمعنی

 مختلف هايغلظت و اسانس مختلف تيمارهاي توام اثر (.=001/0P) شد

 باكتري در رشد در( = 001/0P) دارمعنی اختالف بروز سبب نيز آن

 تيمارهاي توام اثر طورمشابه،هب. است شده آزمایشی كشت محيط

 دارمعنی اختالف بروز سبب نيز مختلف هايزمان و اسانس مختلف

(001/0P = )است شده آزمایشی كشت محيط در باكتري رشد در .

 بردارينمونه زمان با توام صورتهب نيز اسانس از متفاوت هايغلظت

 نهایت در(. = 001/0P) است داده نشان خود از را داريمعنی تداخل

 وزر سبب نيز بردارينمونه زمان و اسانس غلظت اسانس، نوع توام اثر

 استرپتوكوكوس باكتري رشد روند در( = 001/0P) دارمعنی اختالف
 است. شده اینيایی
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شد عدم ر كه دهدمی آمده نشان دستنتایج به :هامقایسه اسانس       

هاي اسانس ppm 50 تاثير غلظت اینيایی تحت باكتري استرپتوكوكوس

ان (. در زم>05/0Pداري با یكدیگر متفاوت است )طور معنیهمختلف ب

س ترین ميزان قطر هاله عدم رشد مربوط به سير، سپساعت، بيش 24

ترین ساعت، بيش 48آویشن، دارچين و زیره است. پس از گذشت 

ميزان قطر هاله عدم رشد مربوط به سير، سپس آویشن، زیره و 

اله هترین ميزان قطر ترتيب بيشساعت، به 72دارچين است. در زمان 

ترین به سير، سپس آویشن= دارچين و درنهایت كمعدم رشد مربوط 

ثر ترین اچنان سير بيشساعت، هم 120اثر مربوط به زیره است. طی 

اینيایی گذاشته است و سپس زیره،  استرپتوكوكوس را بر باكتري

 (.1 شكلآویشن و دارچين در رتبه بعدي قرار دارند )

دار نيز همانند غلظت قبلی، اختالف معنی ppm 100 در غلظت       

 24در زمان  (.>05/0P) مشاهده گردید مرحله زمانی بين تيمارها در هر

ترین قطر هاله عدم رشد باكتري استرپتوكوكوس اینيایی ساعت، بيش

زیره و درنهایت اسانس مربوط به تيمار اسانس سير، سپس آویشن، 

و  48هاي اي براي زمان(. روند مشابه>05/0Pدست آمد )دارچين به

ساعت، اسانس  120ساعت نيز مشاهده گردید اما در بازه زمانی  72

(. با كمی >05/0P) ترین هاله عدم رشد را از خود نشان دادسير بيش

ارچين مشاهده ترین هاله مربوط به دآویشن و در انتها كم زیره، اختالف

نيز  ppm 150 روند مشاهده شده درخصوص غلظت (.2 شكلشد )

 48، 24هاي در زمان است. براین اساس ppm100 تقریباً مشابه غلظت

ترین هاله عدم رشد باكتري استرپتوكوكوس ترتيب بيشساعت به 72 و

اینيایی در تيمار اسانس سير، آویشن، زیره و دارچين مشاهده شد كه 

(. >05/0Pاند )دار از نظر آماري با یكدیگر بودهختالف معنیداراي ا

كه سير نحويمتفاوت بود به ايتا اندازه ساعت 120 در زمان این شاخص

ترین ( هاله عدم رشد را نشان داد و سپس بيش>05/0Pترین )بيش

دارچين قابل  ترتيب در تيمارهاي زیره، آویشن وقطر هاله عدم رشد به

ها سير با زمان تمامی در ppm 200غلظت  (. در3 شكلمشاهده است )

ترین قطر هاله عدم دار در مقایسه با سایر تيمارها بيشاختالف معنی

(. >05/0Pرشد باكتري استرپتوكوكوس اینيایی را ایجاد نموده است )

ترتيب عبارت بودند از ها بهقطر هاله عدم رشد باكتري در سایر تيمار

( >05/0Pدار آماري )ين كه داراي اختالف معنیآویشن، زیره و دارچ

  (.4شكل نيز هستند )

: مختلف هایزمان در آویشن اسانس متفاوت هایغلظت تاثير       
 افزایش با آویشن اسانس كه دهدمی نشان آناليز این از آمده دستبه نتایج

 قطر( >05/0P) دارمعنی افزایش سبب طوركلیهب 200 به 50 از دوز

 در اینيایی استرپتوكوكوس باكتري كشت محيط در رشد عدم هاله

 افزایش روند(. عمودي ، مقایسات5 شكل) شودمی هازمان تمامی

(05/0P< )عدم هاله قطر در انكوباسيون دوره افزایش با نيز مشابهی 

 (.افقی ، مقایسات5 شكل)است   مشاهده قابل باكتري این رشد

 

 
مختلف آویشن، زیره،  هایاسانس ppm 50نمودار تاثير غلظت : 1شکل 

، 24های رشد باكتری استرپتوكوكوس اینيایی طی زمان دارچين و سير بر

دهنده ميانگين و انحراف معيار ها نشانستوندهد. ساعت را نشان می 120و  72، 48

(n=3)  .حروف الفباي انگليسی است. اعداد در هر پانل بطور جداگانه با یكدیگر مقایسه شده است

 دهد.را نشان می >05/0Pدر سطح  داريمعنی
 

 

 
های مختلف آویشن، زیره، اسانس ppm 100نمودار تاثير غلظت : 2شکل 

، 24های رشد باكتری استرپتوكوكوس اینيایی طی زمان دارچين و سير بر
دهنده ميانگين و انحراف معيار ها نشانستوندهد. ساعت را نشان می 120و  72، 48

(n=3) ي حروف الفباطور جداگانه با یكدیگر مقایسه شده است. هاست. اعداد در هر پانل ب
 دهد.را نشان می >05/0Pداري در سطح معنیانگليسی 
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های مختلف آویشن، زیره، اسانس ppm 150نمودار تاثير غلظت : 3شکل 

، 24های رشد باكتری استرپتوكوكوس اینيایی طی زمان دارچين و سير بر

 انحراف و ميانگين دهندهنشان هاستوندهد. ساعت را نشان می 120و  72، 48

 حروف. است شده مقایسه یكدیگر با جداگانه طورهب پانل هر در اعداد. است( n=3) معيار

 .دهدمی نشان را >05/0P سطح در داريمعنی انگليسی الفباي
 

 
های مختلف آویشن، زیره، اسانس ppm 200نمودار تاثير غلظت : 4شکل 

، 24های دارچين و سير بررشد باكتری استرپتوكوكوس اینيایی طی زمان

 انحراف و ميانگين دهندهنشان هاستوندهد. ساعت را نشان می 120و  72، 48

 حروف. است شده مقایسه یكدیگر با جداگانه طورهب پانل هر در اعداد. است( n=3) معيار

 .دهدمی نشان را >05/0P سطح در داريمعنی انگليسی الفباي
 

های مختلف: مانمتفاوت اسانس زیره در ز هایغلظت تاثير       
دهد كه افزایش دوز اسانس نشان می 6 شكلدست آمده از نتایج به

دار هاله ساعت سبب افزایش معنی 72، 48، 24هاي زیره در زمان

(. روند >05/0Pشود )عدم رشد در باكتري استرپتوكوكوس اینيایی می

 50هاي ساعت نيز افزایشی است منتهی تيمار 120تغييرات در زمان

هاي طور مشابه تيمارهدار با یكدیگر هستند. بمعنی اختالف فاقد 100و 

داري را در زمان مذكور از خود نيز هيچ اختالف معنی 200و  150

دار داراي اختالف معنی 100و  50هاي دهند اما با غلظتنشان نمی

طور ه(. مقایسات زمانی نيز مشابه تيمارهاي قبل ب>05/0Pهستند )

 (.>05/0Pدهد )یش را نشان میدار افزامعنی
 

 
رشد باكتری  های آویشن برهای مختلف اسانسنمودار تاثير غلظت: 5شکل 

 دهد.می ساعت را نشان 120و  72 ،48 ،24 هایزمان طی اینيایی استرپتوكوكوس
طور هب ( است. اعداد در هر پانلn=3دهنده ميانگين و انحراف معيار )ها نشانستون

هر  یكدیگر مقایسه شده است. حروف بزرگ الفباي انگليسی مقایسات در جداگانه با

ست. اها در زمان واحد دهد كه مقایسه بين غلظتصورت عمودي را نشان میهستون ب

هد دصورت افقی را نشان میهحروف كوچک الفباي انگليسی مقایسات در هر ردیف ب

 .ها در هر غلظت استكه مقایسه بين زمان
 

 
رشد باكتری  بر زیرههای انسهای مختلف اسغلظتنمودار تاثير : 6 شکل

 ساعت را نشان  120و  72، 48، 24های طی زماناسترپتوكوكوس اینيایی 

 .5 شکلتوضيحات مشابه دهد. می
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 طورهب :مختلف هایزمان در دارچين متفاوت هایغلظت تاثير       

 اسانس كه دهدمی شانن آمده دستبه نتایج قبل، موارد با مشابه

 داریمعن افزایش سبب طوركلیهب 200 به 50 از دوز افزایش با دارچين

(05/0P<) استرپتوكوكوس باكتري كشت محيط در رشد عدم هاله قطر 

 درون(. عمودي مقایسات ،7شكل) شودمی هازمان تمامی در اینيایی

 هاله قطر در انكوباسيون دوره افزایش با نيز مشابهی (>05/0P) افزایش

 (.افقی مقایسات ،7شكل) است مشاهده قابل باكتري این رشد عدم

های مختلف: اسانس سير در زمانهای متفاوت غلظت تاثير       

هاي مختلف اسانس سير در آید، دوزبرمی 8شكلطوركه از همان

اله داري در قطر ههاي مختلف از نظر آماري هيچ اختالف معنیزمان

 (.<05/0P)استرپتوكوكوس اینيایی ایجاد نكرده است  ريباكت رشد عدم
 

 
 باكتری بر رشد دارچين هایاسانس مختلف هایغلظت تاثير نمودار: 7شکل 

 نشان را ساعت 120 و 72 ،48 ،24 هایزمان طی اینيایی استرپتوكوكوس

 .5 شکلتوضيحات مشابه . دهدمی
 

 
رشد باكتری  بر سيرهای نساهای مختلف اسغلظتنمودار تاثير : 8شکل 

ساعت را نشان  120و  72، 48، 24های طی زماناسترپتوكوكوس اینيایی 

 .5 شکلتوضيحات مشابه دهد. می

 حثب
صورت گرفته در زمينه تاثير تركيبات گياهی دارویی بر  مطالعات       

توان به در این راستا می ها بسيار محدود است.هاي آنو پاتوژن آبزیان

جداسازي  آئروموناس هيدروفيالرسی اثر آویشن شيرازي بر باكتري بر

( و بررسی 1395زاده و همكاران، ماهيان پرورشی )معصومشده از تاس

گياهی عليه  هايعصاره همراه برخیآویشن به عصاره ضدباكتریایی اثرات

 آئروموناسو  راكري یرسينيا اینيانی، استرپتوكوكوس بيماریزا باكتري سه
روميانی و ركنی  (.1389اشاره كرد )عليشاهی و همكاران،  روفيالهيد

 استرپتوكوكوس زیره سبز بر ميزان رشد اسانس بازدارندگی اثر (،1392)
آال را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه در فيله ماهی قزل اینيایی

انجام گرفته روي ماهی گرین ترور با هدف بررسی تاثير دارچين بر 

هاي سفيد در هاي خونی این ماهی نشان داد كه تعداد گلبولشاخص

دار نسبت به طور معنیتيمار تغذیه شده یک درصد پودر دارچين به

 دستبه نتایج (.2013 و همكاران، Roozi) ه استیافت شاهد افزایش گروه

 در استفاده مورد هاياسانس كه دهدمی نشان حاضر تحقيق از آمده

 داشته را تنیبرون محيط در ضدباكتریایی خاصيت كمابيش تحقيق این

 مختلف هاياسانس عمل مكانيسم در اندك تفاوت دليل احتماالً .است

 ارتباط هاآن شيميایی تركيبات نوع به آزمایش مورد باكتري رشد بر

 روي گياهی هاياسانس تاثير بررسی با محققين راستا، این در. دارد

 این به آبزیان در پوشش عنوانهب هاآن از استفاده حتی و سطوح كل

 درجات با هاباكتري رشد مانع تواندمی تركيبات این كه رسيدند نتيجه

دهد كه اغلب (. نتایج تحقيقات نشان میBurt ،2004) شوند مختلف

هاي گياهی استخراج شده از گياهان دارویی داراي خواص اسانس

 Choobkarهستند )ضدقارچی، ضدانگلی، ضدباكتریایی و ضدویروسی 

كارگيري هب جهت هایی را دررو محققان تالش(. از این2010 همكاران، و

عنوان جایگزینی براي هاي گياهان بومی و دارویی بهها و عصارهاسانس

 .(Bertrlsen ،1995و  Madsenاند )هاي شيميایی انجام دادهدارندهنگه

ركيبات ضمن ایجاد این ت كه دهدنشان می این دست مطالعات نتایج 

تري براي سميت پایين ،عملكرد قابل مقایسه با تركيبات شيميایی

در محيط  تركم و با داشتن اثرات مخرب پستانداران داشته انسان و سایر

 Ghasemi) توانند جایگزین یا مكمل مواد شيميایی باشندمی زیست

pirbalouti  وRahimi ،2010.) اثر ،(1395) همكاران و رمضانپور 

. دادند قرار بررسی مورد اشریشياكلی باكتري بر شيرازي آویشن اسانس

 حداقل و 01/0 شيرازي آویشناسانس براي بازدارندگی غلظت حداقل

 تعيين ليترميلی در گرمميلی 1/0 با برابر ترتيببه نيز كشندگی غلظت

 ترینبيش داراي مشاركت درصد 2/64 با شيرازي آویشن اسانس .گردید

 نتيجه گونهاین توانمی. بود اشریشياكلی باكتري بر ضدباكتریایی اثر

 ضدباكتریایی خاصيت داراي شيرازي آویشن اسانس كه نمود گيري
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 ضدباكتریایی خواص كهدرحالی بوده اشریشياكلی باكتري بر توجهی قابل

 نتایج كه است درحالی این. است ضعيف بابونه و بوبرگ هاياسانس

 شيرازي آویشن اسانس از تركم بسيار مقادیر كه داد اننش هاآن تحقيق

 عبارتیبه. است اشریشياكلی كشتن حتی و رشد بازدارندگی به قادر

 در. است آن الكلی عصاره از تربيش آویشن اسانس ضدباكتریایی اثرات

 سبب اندك مقادیر در استفاده مورد آویشن اسانس نيز حاضر تحقيق

 ،(1395) سنچولی .شد ممكن سطح باالترین در هاباكتري برخی رشد مهار

 ماهی پاتوژن هايباكتري برخی روي گياهی هاياسانس ضدباكتریایی اثر

 مشخص مطالعه این در. داد قرار  بررسی مورد آزمایشگاهی محيط در

 دو با مقایسه در اینایی استرپتوكوكوس مثبت گرم باكتري كه گردید

 حساسيت روكري یرسينيا و وفيالهيدر آئروموناس منفی گرم باكتري

 مورد این در كه داشت، استفاده مورد هاياسانس به نسبت تريبيش

 منفی گرم هايباكتري در سلولی خارجی غشاي وجود را علت توانمی

راین باكتري گرم مثبت استفاده شده در تحقيق حاضر ببنا .دانست

گرفت كه ر میتاثير قرا بایست حتی در مقادیر كم اسانس نيز تحتمی

 و رهنما تحقيق كند. نتایجدست آمده این مورد را تایيد مینتایج به

 بر سبز زیره اسانس ضدباكتریایی خاصيت مورد در( 1397) همكاران

 ماهی شده چرخ گوشت در شده تلقيح مونوسيتوژن ليستریا جمعيت

 هايسلول تعداد لگاریتم ميانگين كه داد نشان زارودنی شيزوتوراكس

 سبز زیره اسانس مختلف هايغلظت تاثير تحت مونوسيتوژن ستریالي

 با. بودCFU/g 310×1 صفر روز در شيزوتوراكس شده چرخ گوشت در

 روز در. یافت افزایش شاهد گروه در ليستریا باكتري تعداد زمان گذر

 نسبت سبز زیره اسانس حاوي تيمارهاي هايباكتري تعداد دارينگه اول

 سوم روز در ولی(. = 001/0P) داشت داريمعنی هشكا شاهد گروه به

. شدند شمارش غيرقابل شاهد تيمار در ليستریا اكتريب تعداد دارينگه

 باكتري برابر در را داريمعنی و ضعيف مهاركنندگی اثر تيمارها بقيه

 اول روز در اسانس درصد 3 تيمار ولی دادند نشان خود از ليستریا

(. = 001/0P) رساند صفر به را باكتري تعداد و شد باكتري رشد از مانع

 داريمعنی و عيفض مهاركنندگی اثر درصد 2 و 1 سطح در سبز زیره

 ولی داد نشان خود از ليستریا باكتري برابر در شاهد گروه به نسبت را

 تحقيق این از حاصل نتایج. كند مهار كامل طورهب را باكتري نتوانست

 مهاركنندگی اثر (v/w) درصد 3 سطح در سبز زیره اسانس كه داد نشان

 شده چرخ گوشت در مونوسيتوژن ليستریا عليه قوي كشیباكتري و

 موجود فراوان منتول دليلبه احتماالً كـه دارد شـيزوتوراكس ماهی

 نشان آزمایشگاهی محيط در مطالعات. است سبز زیره اسانس در

 فعاليت سبز زیره اسانس در موجود فنولی تركيب این كه دهندمی

و همكاران  Vazirianدر آزمایش انجام شده توسط  .دارد باكتریایی ضد

با هدف بررسی خاصيت ضدباكتریایی دارچين بر چند پاتوژن ( 2015)

 Staphylococcus aureus, Escherichiaمختلف )

coli, Candida albicans, Bacillus cereus Salmonella 

typhimuriumت بازدارنده یا مهاركنندهميزان غلظ (، حداقل (MIC در )

تحقيق ميكروليتر بر دیسک محاسبه كردند.  5/0ها مقابل این باكتري

ترین دوز اسانس دارچين مورد استفاده كه حتی كم حاضر نيز نشان داد

نيز سبب مهار رشد باكتري استرپتوكوكوس اینيایی شده  50یعنی، 

 ميزان( 2010) همكاران و Alsaid توسط شده انجام مطالعه است. در

MIC استرپتوكوكوس باكتري مقابل در سير آب درصد 10 عصاره 
 نشان بازدارندگی خواص( Streptococcus agalactiae) آگاالكتيایی

دست از مطالعه حاضر درخصوص خود تایيدي بر نتایج به است كه داده

دست آمده در مجموع، با مقایسه نتایج به جنس استرپتوكوكوس است.

توان به این نتيجه دست یافت از تحقيق حاضر و مطالعات پيشين می

باكتریال منتهی مورد استفاده، داراي خواص آنتی گياهی هاياسانس كه

طوركلی، آناليزهاي هبا درجات و ميزان اثر بخشی متفاوت هستند. ب

ها نه تنها تحت آماري چندطرفه نشان داد كه اثر بخشی این اسانس

در معرض قرارگيري  دوره بلكه است كار رفتههسانس و غلظت بنوع ا تاثير

 مهار اثر تواند اثرات متفاوتی را از خود نشان دهد. درخصوصنيز می

 مربوط بخشی اثر ترینبيش اینيایی استرپتوكوكوس باكتري بر كنندگی

 همواره طوركلیهاست. ب بوده زیره اياندازه تا و آویشن سير، به

 بر تريبيش بخشی اثر استفاده مورد هاياسانس باالتر هايغلظت

 شودمی پيشنهاد بنابراین. دادند نشان خود از باكتري رشد از ممانعت

 از تحقيق، این در استفاده مورد هاياسانس روي آتی مطالعات در كه

 .شود استفاده نيز آزمایش مورد محدوده از خارج هايغلظت
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