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11/2/93: پذیرش مقاله20/12/92: دریافت مقاله
 یحان با نام علم   یر:مقدمهbasilicumOcimumيدیخواص مفیاست که در طب سنت  یج معطر خوراک  یجات را یاز سبز  یکی
ـ   یکروبیسه قدرت ضد م   یق در مرحله اول مقا    ین تحق یهدف از انجام ا   . آن شناخته شده است    يبرا حـان سـبز و   یریاسـانس روغن

ـ بيل کاربردیست فعال با پتانسیبات زیجهت انتخاب نمونه واجد ترک  یشگاهیط آزما یحان بنفش در شرا   یر شتر و در مرحلـه بعـد   ی
ـ ثر استفاده از دو حالت اسانس و پودر خشک نمونه انتخاب شده در گوشت چرخ شده گـاو در ثبـات جمع              سه ا یمقا ـ یت می و یکروب
.خچال بودیآن در يش مدت ماندگاریافزا
 ـ یبنفش با روش انتشار دحانیحان سبز و ریاسانس ردویکروبیت ضد میق، قابلین تحقیدر بخش اول ا:هامواد و روش یسک بررس
در) درصـد 22( درصد و معادل پودر خشک آن      1/0حان سبز در سطح     یق اثر اسانس ر   یجه بدست آمده، در بخش دوم تحق      یبر اساس نت  . شد

.شدیابیخچال در مقابل نمونه شاهد ارزیدر يروز نگهدار10کل در مدت یکروبیت میجمعیگوشت گاو خام به منظور بررس
 05/0(يداریتر با تفاوت معنیلیلیگرم برمیلیم20حان سبز در غلظت یاسانس ر :هایافتهP< (حان بـنفش  ینسبت به اسانس ر

مـشاهده   قابل یز به شکل نسب   یتر ن یلیلیگرم بر م  یلیم 10و   5يهان تفاوت در غلظت   یا. داشت يبرتر ياز رشد باکتر   يریدر جلوگ 
ـ درصد و پودر خشک گ     1/0اسانس در سطح     يمار حاو یشات مشخص شد که استفاده از هر دو ت        یدر بخش دوم آزما   . بود حـان یاه ر ی

ـ یمخـواص ضـد    يآخر نگهدار  يهااگرچه پودر خشک در روز    . مؤثر بوده است   یکروبیت م یدر کاهش جمع  ) درصد 22(سبز یکروب
.را نسبت به اسانس نشان داديتريقو
گوشت یکروبیميداریش پایدر افزاسبزحانیاه ریاسانس و پودر خشک گدو حالتج نشاد داد که هرینتا:گیريبحث و نتیجه

ن یتوان از این میبنابرا. دوره نشان داديرا در انتهايشتریبیت نگهدارندگینکه پودر خشک قابلیبا ذکر ا.بودندمؤثريدوره نگهداریط
.مصرف کننده و بهبود عطر و طعم غذا استفاده کرديهايماریبه منظور کاهش بيسنتزيهان نگهدارندهیگزیبه عنوان جایعیمواد طب
يگذارخچالی، گوشت گاو، دوره یکروبیحان سبز و قرمز، قدرت ضد میر: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
و یقـات علـم غـذا بـه معرفـ         یاز تحق  یامروزه بخش مهمـ   

ییهـا نیگزیبه عنوان جا   ییدر مواد غذا   یعیبات طب یکاربرد ترک 
ج معطوف شـده اسـت     یرا یمصنوع ییایمیمواد ش  يخطر برا یب
ل مـصرف   یـ جامعـه تما   یش دانش عموم  یافزان  یافزون بر ا  ). 1(

اسـت و در     ختـه یرا بر انگ   یعیکنندگان به سمت محصوالت طب    
از يشـده عـار  يفـراور ییمحصوالت غذا يتقاضا برا ن راستا،   یا

ن یـ د ایـ د کنندگان به تولیب تولیترغ يبرا یعامل یمواد مصنوع 
یعـ یبـات طب یترک). 2(اسـت افتهیش یافزا ییذادسته از مواد غ   

همواره از جمله موارد مورد توجـه     یت نگهدارندگ یبا ماه  یهایگ
یبخـصوص در کـشور مـا سـابقه طـوالن          .  انددهنه بو ین زم یدر ا 

یاهان بـه عنـوان عوامـل سـالمت        یگ يهاگونه یاستفاده از برخ  
. ن منظـور اسـت    یاستفاده از آنها به ا     يبرا ینه مناسب یبخش زم 

ا یـ يعملکـرد  يا، غـذاه  یین مـواد غـذا    یدر علم امروز غذا چنـ     
بهبود عطـر و طعـم       نیهمچن). 3،4(اند  شده یفراسودمند معرف 

ل وجـود   یبه دل  یسنت يک شدن طعم به طعم غذاها     یغذا و نزد  
ه یبات ثانویاز ترک  ییابه عنوان دسته   يک حلقو یبات آرومات یترک

يت منـد  یش رضـا  یمنجر به افزا   یعیطب يهایدر افزودن  یاهیگ
يهـا مثال،یعلممنابعدر. د شد خواه يمصرف کنندگان امروز  

امکــانویاهیــگهیــثانوبــاتیترکیستیــزتیــفعالازیفراوانــ
ازيریجلـوگ يبـرا نگهدارنـده عواملعنوانبههاآنازاستفاده

شدهارائهییغذاموادتیفیککاهشوسموميریگشکلفساد،
ت یـ ل قابل یـ گوشت به دل   ،مختلف ییان مواد غذا  یاز م .)5(است

مختلـف،   يهـا آن به شـکل    يهاد فراورده یفساد باال و امکان تول    
داشـته و  یعـ یطبيهـا استفاده از نگهدارنده يبرا يادیت ز یقابل

یاهیـ ه گ یـ بات ثانو یاز مطالعات اثر ترک    یر برخ یاخ يهادر سال 
انـواع گوشـت در انبـار      ییایمیو ش  یکروبیثبات م دررا   یافزودن

Ocimumیحان با نام علمـ یریتنرس. )6(کرده اندیسرد بررس

basilicumبه عنـوان   ک ساله است و   ییاهین گ یریحان ش یا ر ی

کـاربرد  پر جات معطرین سبزیترجیاز رایکیو يااه آشپزخانه یگ
بـه  یدر طـب سـنت  اه یـ ن گیان یهمچن ).7(شناخته شده است  

م یکننـده، نگهدارنـده، مـسکن و تنظـ         یعفـون اه ضـد  یعنوان گ 
سـردرد،  ين بـرا یـ عـالوه بـر ا  .اسـت شـده  یکننده هضم معرف  

ه و دفـع سـموم هـم        یـ ، سوء عملکرد کل   یستم تنفس یعفونت س 
انجـام شـده بـر       یات قبلـ  یـ ج تحق ینتـا ). 8،9(شـود یه مـ  یتوص
ت اسـتفاده از آن بـه عنـوان         یـ اه قابل یـ ن گ یه در ا  مؤثربات  یترک
اسـت را مشخص نموده     یکروبیب نگهدارنده و ضد فساد م     یترک

ج در  یـ جات سـبز را   یاز سـبز   یکـ یحـان   یران، ر یدر ا .)13-10(
شـود و مـصرف آن بخـصوص در کنـار            یروزانه شمرده م   يغذا

از  ياریبـس  يج بـرا  یـ را یمانند کباب عـادت    یگوشت ییمواد غذا 
اره ا عـص  یـ افراد است لذا کاربرد دو شکل مختلف پودر خشک و           

مطابقـت داشـته و      ییبا سنت و عادات غـذا      آن در گوشت کامالً   
. رش استیقابل پذیجامعه مصرف کنندگان به خوبيبرا

یکروبـ یقـدرت ضـد م  یق بررسـ یـ ن تحق یهدف از انجام ا   
ــ  ــانس روغن ــبز و ر یریاس ــان س ــرا یح ــنفش در ش ــان ب ط یح

ست فعـال بـا     یـ بـات ز  یواجد ترک  ياوانتخاب نمونه  یشگاهیآزما
شتر در گوشت چرخ شـده گـاو بـه منظـور            یب يل کاربرد یپتانس

اثـر  ی، بررسيهدف بعد. گوشت گاو بود  يماندگارش مدت   یافزا
از  يریدر جلـوگ   یدو حالت اسانس و پودر خشک نمونه انتخـاب        

روز  10یخچـال طـ   یيگوشت در دما   یکروبیگسترش فساد م  
.ن شدییآن تعينگهدار

هامواد و روش
ازینمورديهامحلولولیوسا،ییایمیشویاهیگمواد

ط کـشت   یاتانـل مطلـق، محـ     حان بنفش، یحان سبز و ر   یر
م سـولفات   ینـت آگـار، سـد     یط کـشت نوتر   یمحـ نت براث،   ینوتر

يهـا سکیسک بالنک، د  یدنجر،  یدستگاه کلو ،  )اسانس يریآبگ(
.نیکلین و تتراسایسیترومایک اریوتیبیآنتيحاو
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اهیاسانس و پودر خشک گيآماده ساز
حان سبز و بـنفش در فـصل تابـستان از مـزارع کـشت               یر

قـسمت  .شدند   يآورحان واقع در منطقه ناژوان اصفهان جمع      یر
ها تا خشک شدن کامـل      د و برگ  یاهان جدا گرد  یبرگ و ساقه گ   

نمونـه  . ساعت قرارداده شد   48ه به مدت    یخشک و سا   يدر هوا 
در  یخشک غربال شده و جهـت اسـتخراج اسـانس روغنـ            يها

روغــن . شــدنديســاعت فــراور4نجر بــه مــدت یکلــودســتگاه
يشات نگهـدار  یدور از نور تا انجام آزما     و خچالیدر   یاستخراج

ش از افزودن بـه     یک روز پ  ییاه انتخاب یپودر خشک گ  ). 14(شد
.دیگردیضدعفونگوشت توسط اشعه ماوراء بنفش

بنفشوسبزحانیراسانسیکروبیمضدتیقابلنییتع
سک اسـتفاده شـد و از   یـ شار دتـ ن مرحلـه از روش ان    یدر ا 

گوشت  یبه عنوان شاخص آلودگ   نوزایسودوموناس آئروژ يباکتر
ط یمحـ در يکـشت بـاکتر    يبـرا . دین منظور استفاده گرد   یبه ا 
ــس  ینوتر ــار از سوسپان ــت آگ ــیون مین ــه میکروب ــب 100زان ی

ه یـ کـه از قبـل ته  يط جامـد یمحـ يتـر برداشـته و رو  یکرولیم
ت سـه   یـ پس از آن، داخـل هـر پل       . د، کشت داده شد   ده بو یگرد

قرار داده  شـد کـه        یبه صورت مثلث   یوگرام خال یب یسک آنت ید
هـر  . گر تکرار بودنـد   یسک د یسک آزمون و دو د    یها د از آن  یکی
اه اختـصاص داده شـد سـپس از         یک غلظت اسانس گ   یت به   یپل

ــدام از غلظــت ــاهرک ــا اســانسيه ــرویم20000(ه ــرم در ک گ
گـرم  کرویم 5000تر و   یلیلیگرم در م  کرویم 10000ر ،   تیلیلیم

اختـصاص  يهـا سکیـ تـر بـه د  یکرولیم 20مقدار   )تریلیلیدر م 
ن و یسـیـ ترومایک اریـ وتیبیآنتـ يهـا سکیـ د. شـد افته اضافه   ی

ــه عنــوان کنتــرل مثبــت همزمــان داخــل  یــن نیکلیتتراســا ز ب
تر یکرولیم 20آن مقدار   بعد از . مشخص قرار داده شد    يهاتیپل

ک از یــهـر  يبـر رو (DMSO)حـالل دي متیـل سولفوکـساید   
سـاعت در    48ت هـا بـه مـدت        یسپس پل  .خته شد یها ر سکید

ـ  یتحت شرا  37يو دمـا  ) د کـربن  یاکـس  يد% 5(يهـواز  یط ب

ها ت قطر هاله  یشدند و در نها    يگراد گرمخانه گذار  یدرجه سانت 
ابـل  ز در مق  یـ ن%70اتـانول  یکروبیمقدرت ضد . شد يریگاندازه
.)15(دیگردیبررسنوزایسودوموناس آئروژيباکتر

گوشتنمونههیاولشاتیآزماويسازآماده
، ياهیـ ک سـاله بـا مشخـصات تغذ       یگوشت راسته گوساله    

شگاه مرکـز   یـ و بـه آزما    يداریـ مـشخص خر   يو نـژاد   يامنطقه
دانـشگاه   ییه و علوم غـذا    یدانشکده تغذ  ییت غذا یقات امن یتحق

ط یت شرا یارعانمونه گوشت ب  . افتیاصفهان انتقال    یعلوم پزشک 
. و توسط چرخ گوشت چرخ شدل  قطعه قطعه یاستر

یشیآزمايهانمونههیته
مـار بـود،   یت3شـامل  یشیـ آزمايمارهـا یق تین تحقیدر ا 

حــان یاســانس ريمــار حــاوی، ت)یفاقــد افزودنــ(مــار شــاهد یت
%). 22(حـان سـبز     یپـودر خـشک ر     يمار حـاو  یو ت %) 1/0(سبز

-اه بسته یق اسانس و افزودن پودر خشک گ      یبالفاصله بعد از تزر   

گـراد منتقـل شـده و دوره     یدرجه سانت  5يخچال با دما  یها به   
گوشت چـرخ شـده      .شات آغاز شد  یآزما يروزه برا  10ينگهدار

در  یگرمـ  50قطعـه    9مـار در  یهـر ت   يدرنظر گرفته شده بـرا    
یپلـ  يهـا سهیـ ه ک البت. ع شد یتوز دارپیز یلنیات یپل يهابسته

سـاعت تحـت تـابش       24شتر بـه مـدت      یمورد استفاده پ   یلنیات
. اشعه ماوراء بنفش قرار گرفته بودند

یکروبیشات میآزما
اول، سوم، پـنجم، هفـتم و دهـم    يدر روزها  ينمونه بردار 

5یکروبـ یشات م یـ در هر بار انجام آزما    . صورت گرفت  ينگهدار
ل یتر آب پپتونه استریلیم 45و با    يمار نمونه بردار  یگرم از هر ت   

قـه   یدور در دق   2000قـه بـا سـرعت       یدق 5مخلوط و بـه مـدت       
ق یـ تر جدا شد و عمل رق     یلیلیمک  یییاز فاز رو  . شدقوژ  یسانتر

افت بـه منظـور شـمارش       یادامه   10-5-10-8يهاتا رقت  يساز
نـت آگـار اسـتفاده      یط کـشت نوتر   یکل از مح   یکروبیت م یجمع
تـر از   یکرولیم 100از   یبـه شـکل سـطح      یکروبـ یکشت م .شد
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يدر دمـا  ها  تیت جامد انجام و پل    یبر سطح پل  مناسب   يهارقت
). 16(شدند يگراد گرمخانه گذاریدرجه سانت37

يآمارمحاسباتروش
16آمـاري ل اطالعـات از نـرم افـزار       یـ ه و تحل  یجهت تجز 

SPSS  سه اثـر  یـ جهـت مقا   یسه جفتـ  یـ آزمون مقا . استفاده شد
ــدگ ــکروارگانیاز رشــد میبازدارن ــوزایژســودوموناس آئروسم ی ن

درصـد   5حان سبز و بنفش با سـطح احتمـال          یاه ر یتوسط دو گ  
پودر خشک و اسانس     یسه اثر بازدارندگ  یجهت مقا . استفاده شد 

ز ی، از آزمـون آنـال     ییایـ باکتر یت کلـ  یـ حان سبز از رشد جمع    یر
ج بدسـت   ین نتا یانگیسه م یک طرفه استفاده شد و مقا     یانس  یوار

.  درصد صورت گرفت5باسطح احتمال LSDن با آزموآمده

هایافته
حان سبز و یاسانس ریج حاصل از قدرت بازدارندگینتا

یگاهشیط آزمایبنفش در شرا
حان سبز و بنفش بر     یاسانس ر  یاثر بازدارندگ  1در جدول   

ـ یبـه عنـوان شـاخص م      نـوزا یسودوموناس آئروژ کروب  یم یکروب
ن جـدول، دو اسـانس      یبر اساس ا  . گوشت نشان داده شده است    

یتر اثـر متفـاوت    یلیلیگرم در م  یلیم 20در غلظت    یمورد بررس 
حـان  یکـه ر یبطور.انـد داشـته ين بـاکتر  یاز رشد ا   يریدر جلوگ 

ن یـ ا. کـرده اسـت    يریاز رشد آن جلوگ    يبنفش با قدرت کمتر   
دو تـر از هـر    یلیلـ یگـرم در م   یلیم 10و   5جه در دو غلظت     ینت

ج قابـل توجـه     یاز نتا . قابل مشاهده بود   یز به بطور نسب   ینمونه ن 
ش غلظـت از هـر     یپاسخ، با افزا  -ن قسمت، مشاهده اثر دوز    یدر ا 

.ش بودیزماحان مورد آیدو نمونه ر

خچال یدوره یدر گوشت طیکروبیمیج  شمارش کلینتا
يگذار

يمـار حـاو   یاسـتفاده از هـر دو ت       2ج جدول   یبر اساس نتا  
ت یـ در کـاهش جمع   سـبز  حـان یاه ر یـ اسانس و پودر خـشک گ     

مـار فـوق بـا      یدو ت  یاسـت و اثـر بازدارنـدگ      مؤثر بوده    یکروبیم
یکـه علـ  یبطور.شتر شـد  یمار شاهد ب  یمان نسبت به ت   گذشت ز 

ساعت پـس    24(در روز اول     يت باکتر یجمع یهش نسب رغم کا 
ــ  ــان تلق ــانسیاز زم ــوم P)=817/0()ح اس ــا P)=69/0(و س ب

P)=004/0(، هفـتم P)=21/0(پنجميهاگذشت زمان در روز

یکروبـ یت م یـ در جمع  يدار یاختالف معن  P)=004/0(و دهم 
ـ     ا پودر یمار شده با  اسانس      یت يهاه نمونه یکل ه خشک نـسبت ب

.ده شدیدنمونه شاهد 
نـشان داد کـه   LSDج با آزمونین نتایانگین میسه بیمقا

گوشت اسانس افزوده شـده      يخچال گذار یاگر چه در روز سوم      
سبز حانینسبت به پودر خشک ر     يتريقو یبا قدرت بازدارندگ  

ن اثـر در      یـ ل کرده اسـت، امـا ا      عم یکروبیت م یدر کاهش جمع  
درمقابـل، در   . قابل مشاهده نبـود    ينمونه بردار يبعد يهانوبت
يپودر خشک نسبت به نمونه هـا   يحاو ين روز، نمونه ها   یآخر

نـشان دادنـد     يکمتـر  یکروبـ یت م یـ جمع مار شده با اسانس   یت
)004/0=(P.

.حان بنفشیحان سبز و ریریاز اثر عصاره روغنینوزا  ناشیبازدارنده  رشد سودوموناس آئروژن قطر هالهیانگیسه میمقا. 1جدول 
mg/ml5mg/ml10mg/ml20

55/23±22/2094/1±4/1833/2±6/2حان سبزیر
77/18±185/2±66/174/2±08/2حان بنفشیر

p066/0=p0=p=65/0يداریاثر معن

.ان شده استیش مستقل  بین  در دو آزمایانگیانحراف از م±تکرار6ن یانگیاساس مج برینتا
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.ينگهدارروز  10یمختلف طيمارهایدر ت) در هر گرمینتم کلیلگار(کل یکروبیمتیرشد جمعروند. 2جدول 
روز دهمروز هفتمروز پنجم روز سومروز اول 

a32/0±45/3b44/0±96/3b62/0±66/5b43/0±96/6a29/0±87/8شاهد
a25/0±32/3a24/0±25/3a127/0±78/4a39/0±97/5a33/0±68/8%)1/0(اسانسيمار حاویت

a63/0±22/3ab09/0±51/3a27/0±41/4a032/0±4/5b33/0±52/7 %)23(پودر خشکيمار حاویت
.ان شده استیبن یانگیانحراف از م±تکرار3ن یانگیاساس مج برینتا

.باشدیدرصد م95نان یدار با سطح اطمیمعنيکسان در هر ستون نشانه اختالف آماریر ین غیحروف الت

يریجه گیبحث و نت
حان یق، ر ین تحق یحان مورد استفاده در ا    یاه ر یدو گونه گ  

در  جات معطـر و شـناخته شـده       یسبز و بنفش هـر دو از سـبز        
مـصرف آنهـا بـه    خصوصاً.هستندیرانیان مصرف کنندگان ا یم

ج در یـ راییم غـذا  یـ رفتـه شـده در رژ     یپذ يهمراه گوشت امـر   
سه قـدرت ضـد     یـ ق حاضـر، ضـمن مقا     یـ در تحق . کشور اسـت  

پودر خـشک  اه، استفاده از دو شکل  ین دو گ  یاسانس ا  یکروبیم
شت خام چرخ شـده گـاو       گو ينگهدارحان سبز در    یو اسانس ر  
. قرار گرفتیمورد بررس

حـان  یاسانس ر  يبرتر ياین مطالعه گو  یج بخش اول ا   ینتا
شـت  در گو  یشاخص آلودگ  ياز رشد باکتر   یسبز در بازدارندگ  

جه بدسـت آمـده در   ید با نتییدر تأ. حان بنفش بود ینسبت به ر  
ییایـ ت ضد باکتریو  قابلیو در رابطه با اثر بخش     مطالعه حاضر 

ــصاره روغنــ  ــدرت    یریع ــاران ق ــوال و همک ــبز، آدئ ــان س ح
ــایکروبیضــدم ــر محــی ــاکتریط اختــصاصین عــصاره را ب يب

20حـدود  جاد هاله عدم رشد با قطر  یبا ا نوزایژسودموناس آئرو 
یز اثر بخـش   یمقدم و همکاران ن   .)17(متر گزارش کردند  یلیم

فوق را گزارش    يحان سبز بر باکتر   یر یقابل توجه عصاره روغن   
.)18(نمودند

بدسـت آمـده از      يهـا ر، عـصاره  یاز مطالعات اخ   یدر برخ 
یبررسـ یشیت ضد اکسایث قابلیحان از ح یمختلف ر  يهاگونه

ئن کارو در مطالعه ونگ  . )20،19(اندسه قرار گرفته  یو مورد مقا  
یت آنتـ  یـ قابل یسـه روش بررسـ     يریکـارگ ه  ، با ب  موراسوكو  

دیحــان ســفیحــان قرمــز و ریسه دو گونــه ریــ، مقایدانیاکــس
)Ocimum Sanctum ( حـان قرمـز عـالوه بـر     یان داد کـه ر نـش

یدانیاکـس  یشتر، واجد خـواص آنتـ     یک ب یبات فنل یغلظت ترک 
یبرخـ در.)21(باشـد  ید م یحان سف یز نسبت به ر   ین يشتریب

بـات  یحان عـالوه بـر ترک  یست فعال ری، خواص ز یمطالعات قبل 
حـان  یر يهـا از گونـه   یدر برخـ   يرو ير بـاال  یمقـاد  ک به یفنل

ت ضــد یــکه قابلیدرصــورت.)23،22(تنــسبت داده شــده اســ
یک آنتـ  یـ بـات فنل  یاز ترک  یحان را ناشـ   یر يهاگونه یکروبیم

ج یبـا نتـا    ج  مطالعه حاضـر    یم، نتا یبدان يدان  و عنصر رو    یاکس
د ین رابطه، تأک  یدر ا . متفاوت است  نهین زم یمطالعات فوق در ا   

ط کـشت  یو شـرا ییایـ شده است که تفـاوت در منطقـه جغراف        
تواننـد عامـل بوجـود آورنـده         یحـان مـ   یمختلـف ر   يهـا گونه

ست فعال  یو ز  یاهیه گ یبات ثانو یموجود از نظر ترک    يهاتفاوت
.)24(باشند

ــل، رامــش و  ــیدر تحقســاتاکوپاندر مقاب ــا یق مــشابه ب
و ئنرا نسبت به مطالعه ونـگ کـارو  یج متفاوتیتاق فوق ن یتحق

حان یر یدر مطالعه آنها عصاره اتانول     .گزارش نمودند  موراسوك
را  يبـاالتر  یدانیاکس یحان بنفش خواص آنت   یسبز نسبت به ر   

.)25(نشان دادیشگاهیط آزمایدر شرا
ت ضد یو قابلیدانیاکسی، خواص آنتيگریدر مطالعه د

موجود يدیبات ترپنوئیحان سبز به ترکیاسانس ریکروبیم
از قدرت ضد ییاکه، بخش عمدهیبطور. اده شده استدنسبت

ب یاز وجود ترکین گونه ناشیاز ایاسانس استخراجیکروبیم
ن گونه با قدرت ضد یه غالب در ایت ثانوینالول، متابولیل
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در مطالعه فوق . ع مرتبط دانسته شده استیوسییایباکتر
ثر ن عوامل مؤیاز مهمتریکیش یت و رون، فصل کاشیهمچن

یها معرفت آنیو قدرت و فعالیروغنيهازان اسانسیمدر
.)26(شده اند

رغـم  یق حاضر نـشان داد کـه علـ      یمنابع در تحق   یبررس
اسـانس،  یکروبـ یت ضد میقابلیتعدد مطالعات مربوط به بررس 

مختلـف   ياهـ بدست آمده از گونـه     یا عصاره الکل  یو یعصاره آب 
ط یدر محـ  ثره را بات مؤ ین ترک یاثر ا  يحان، مطالعات معدود  یر

. اندقرار دادهیررسغذا مورد ب
لند، اسانس  یدر تا  2010ن مطالعات در سال     یاز ا  یکیدر  

از  يریدر جلـوگ   یاهیـ گونـه گ   8حان سبز نسبت به     یر یروغن
سیدیـ تیسـالمونال انتر یکـ ینیاسـتاندارد و کل   يهـا هیرشد سو 

ق بـا   یـ ن تحق یـ محققـان در ا   . نـشان داد   یقابـل تـوجه    يبرتر
بدسـت آمـده     یس روغن در اسان  یبات اصل یمشخص کردن ترک  

و ینــالول را بــه عنــوان عامــل اصــلیلیبــا روش کرومــاتوگراف
کـاربرد  . کردند یحان سبز معرف  یدر عصاره ر   یکروبیبازدارنده م 

يریـ س تخم یتر از عصاره مذکور در سوسـ      یگرم در ل   یلیم 50
کل یسـ  5تـا    2ق آنهـا منجـر بـه کـاهش        یخوك در ادامه تحق   

ورده در فـرآ   سیدتـد یونال انتر سالمسم  یکروارگانیاز م  یتمیلگار
).12(دیگرديخچال گذاریدوره یمذکور ط

را در ثبــات یاهیــه گیــبــات ثانویکــه اثــر ترکیمطالعــات
کننــد را یمــیبررســییغــذايهــافــراوردهیکیولــوژیکروبیم
-يست فعـال برگـروه بـاکتر   یب زیتوان از نظر نحوه اثر ترک  یم

از مطالعـات   یدر برخـ  . م نمـود  یهدف به دو دسـته تقـس       يها
یشاخص با غلظت مشخص    يلند باکتر یمانند مطالعه فوق در تا    

ت یـ بـر جمع یاهیگیح شده و اثر افزودنیتلقییبه فراورده غذا 
امـا در  .ردیـ گیقـرار مـ  یابیـ مـورد ارز  ياز باکتر  ییار باال یبس

ثره د مطالعه حاضـر اثـر مـاده مـؤ         گر از مطالعات، مانن   ید یبرخ

يریـ گیپ ییفـراورده غـذا    یعیطبفلور   یت کل یبر جمع  یاهیگ
. شودیم

با موضـوع    ییا، مطالعه یدر مطالعات مشابه در منابع علم     
آن  یکروبـ یحـان بـر ثبـات م      یاه ر یـ اثر افزودن پودر خـشک گ     

جات یکه عادت به مصرف سبز    ییمنتشر نشده است، اما از آنجا     
ن یـ ج اسـت در ا    یـ ران را یـ در ا  یگوشت يه غذاها یخشک در ته  

مورد اسـتفاده، از پـودر       یا درصد اسانس روغن   ق، معادل ب  یتحق
ج بدسـت آمـده از کنتـرل        ینتـا . ز استفاده شد  ین يخشک سبز 

شتر آن در یـ ر بیثنـشان دهنـده تـأ   یمار حتین ت یاز ا  یکروبیم
ش مـاده   یافـزا . خچـال بـود   یگوشـت در     ياواخر دوره نگهـدار   
احتمـاالً  يدیسـاکار  یبات پل یر ترک ین و سا  یخشک، وجود پکت  

مطالعـه   يهاتیاز محدود . ثر بوده است  جه مثبت مؤ  یتن ن یدر ا 
مختلـف اسـانس و      يهـا غلظـت  یتوان به عدم بررس   یحاضر م 

ک یـ ارگانولپتین، عدم بررس یعالوه بر ا  . پودرخشک اشاره نمود  
ن مطالعه بوده کـه در      یگر نقاط ضعف ا   یش از د  یآزما يمارهایت

. به آنها پرداخته خواهد شدیمطالعات آت
اسـانس   یکروبـ یسه قـدرت ضـد م     یـ ن پـژوهش مقا   یدر ا 

گوشت،  یکروبیحان بنفش در مقابل شاخص م     یحان سبز و ر   یر
ن یـ از احان سـبز  ینشان داد که اسانس ر   نوزایژسودموناس آئرو 

در مرحلـه دوم    . ثرتر اسـت  حـان بـنفش مـؤ     ینظر نـسبت بـه ر     
حان سـبز نـسبت     یاسانس و پودر ر    يمار حاو یق، هر دو ت   یتحق

دوره  یرا در گوشـت طـ      يشتریـ ب یکروبـ یم يردایبه شاهد پا  
، يخچـال گـذار   یدوره   ينشان دادند و در انتها     يخچال گذار ی

ت یـ ش جمع یاز افـزا   يریدر جلـوگ   يشتریـ ر ب یثاه تـأ  یـ پودر گ 
توان انتظار داشت که افزودن پودر       یم. گوشت داشت  یکروبیم
، عالوه بر فراهم    یگوشت ییغذا يهاحان به انواع فراورده   یاه ر یگ
توانـد در  یمتفـاوت، مـ  يهـا ونیه فرموالسـ یـ ردن فرصت ته  آو

سـرد   يدوره انبـاردار   یک آنهـا طـ    یلوژویکروبیش ثبات م  یافزا
.ثر واقع گرددمؤ
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یو قدردانتشکر
ــد ــیب ــاتله ین وس ــز  یاز اس ــرم مرک ــان محت د و کارشناس
دانـشگاه آزاد    یسنت یو دام پزشک   گیاهان دارویی  يهاپژوهش

قـات و   یحتـرم مرکـز تحق    د م یتاسـا و   اسالمی واحـد شـهرکرد    
دانـشگاه علـوم   ییه و علـوم غـذا  یـ دانـشکده تغذ   ییت غذا یامن

.گرددیر و تشکر میاصفهان تقدیپزشک
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