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 دهیچک
و خطر از جمله اسانس های شیمیایی در مواد غذایی فرآوری شده، استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی بیدارندهبا توجه به اثرات سوء نگه

هاای  هاای متفااوت بار بااکتری    رسد. هدف از انجام این مطالعه مروری، تعیین اثر اسانسنظر میهای گیاهان امری ضروری بهعصاره

های اطالعاتی داخلای و خاارجی   ( است که از طریق پایگاهSystematic reviewسیستماتیک )-باشد. مطالعه از نوع مروریمختلف می

زا های بیماریهای گوناگون بر باکتریبر اساس مطالعات مختلف، تأثیر اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت.مقاالت مرتبط دریافت، سپس 

چناین  دست آمد. ها  ها بهها بر باکتریها بر اساس میزان تأثیر غلظت آنترین اسانسترین و مقاومو فسادگر مشخص گردید و حساس

هاا  عاالوه بار کااه      در مواردی نیاز اساانس   .گرم مثبت بیشتر از گرم منفی استهای ها بر باکتریمشخص گردید که تأثیر اسانس

های اخیر مطالعات فراوانی در خصوص خاواص  کنند. در سالها را نیز مهار میهای مفید مانند الکتوباسیلهای غیرمفید باکتریباکتری

شاک  ی شیمیایی در صنایع غذایی صورت گرفته است، کاه بای  هادارندهجای نگهها بههای طبیعی و استفاده از آنضدمیکروبی اسانس

کناد و در حفا    یکی از اهداف مه  صنایع غذایی یعنی تولید مواد غذایی با رویکرد افزای  ایمنی و ارزش غاذایی را بارآورده مای   

 باشد.سالمت جامعه نیز موثر می
 

 اسانس، ضدمیکروبی، گرم منفی، گرم مثبت : یدیکل هایهواژ
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 قدمه م

معطر هستند که از  یروغن عاتیما ،یاهیگ یهااسانس   

عندوان  هو بد  آیندد  میدست هب اهانیمختلف گ یهابخش

 رندد یگیمدورد اسدتداده ادرار مد     ییغدذا  یهاطعم دهنده

(Burt, 2004.) هدا یمدار یدر درمدان ب  اناهیاستداده از گ 

روند رو بده   ریاخ یهادر سال یعدون یهایماریب ژهیوبه

 یاز داروهدا  هید رویکرده اسدت. اسدتداد بد    دایپ یشیزااف

منجر به ظهور  یعدون یهایماریجهت درمان ب ییایمیش

که هر روزه بر تعدداد   دهیگرد یکروبیمقاوم م هایجدایه

ظهدور   .(Dupont et al., 1996) شدود اضدافه مدی  هدا  آن

 افتنی یتالش برا ،ییایمیش یمقاوم به داروها یهاهیسو

 دیددنمایمدد یرا ضددرور دیددجد یوبکریعوامددل ضدددم 

(Srinivasan et al., 2001.) اسدت کده    یدر حدال  نید ا

 یبدا داروهدا   سده یدر مقا هدا بیترک نیا یعوارض جانب

مشدرای و   ؛Cowan et al., 1999) کمتر اسدت  ییایمیش

 عیدر صنای اهیگ یهااستداده از اسانس. (1331، ممتازی

بر  یاهیگ یهاانطب مکمل و درم ،ییمواد غذا ،ییدارو

مختلف  یاهیگ یهااسانس یکروبیضدم تیاساس خاص

 ,Rana et al., 1997 Nascimento) اسددتوار اسددت

 یفراواند  یکیولدو  یب بدات یترک یها دارااسانس .(;2000

-گوناگون در اسانس ییایمیش یهابیهستند. وجود ترک

در درمددان  اهددانیگ نیددهددا باعدده شددده اسددت کدده از ا

چدون  هدم  یبدات یترک .ه شدود مختلف استداد یهایناراحت

برنئددول،  نن،یبتدداپ نن،یآلددداپ نددالول،ی، کددامدور، لنئولیسدد

کددامدن و آلدددا  من،یکددارواکرول، سدد مددونن،یکددارون، ل

وجدود   یاهید مختلف گ یهاکه در اسانس اندام نئولیترپ

 نید ا بدودن عصداره   یکروبیمضدد  یدارند از عوامل اصل

 سدم یانمک (.1331پور و همکاران، )سلطانی است اهانیگ

 ویی ایمیشد  بید هدا در ارتبداب بدا ترک   اسانس یعملکرد

مدوارد از   یدر تمام یها بوده، ولآن یکروبیضدم تیفعال

در  نید بدا وجدود ا   سدتند، یبرخدوردار ن  یمشابه سمیمکان

 وارهید بر سداختار د  یاهیگ یهااسانس ریثأاغلب موارد ت

پددور و همکدداران، )سددلطانی شددده اسددت تأییددد یسددلول

ها در ها سبب ندوذ آناسانس یزیگرآب یژگیو(. 1333

آن  یریندوذپددذ شیو افددزا یسددلول یغشددا هایدیددپیل

 یهدا تید فعال هیامر سبب اختالل در کل نیکه ا دنگردیم

بید ، ترکهاونیخروج  ی وسلول یوابسته به غشا یاتیح

 مددرس سددلول خواهددد شددد تیددو در نها یاتیددح یهددا

(Palmer et al., 2001.)   ار و سداخت  یرو یاثدرات سدم

کننددده عملکددرد هیددتوج یطددور کلددعملکددرد غشددا  بدده

 یهددابیددو ترک یاهیددگ یهددااسددانس یکروبیضدددم

  (.Morris et al., 1979) باشدیم هاآنی دیمونوترپن

توجده   ییکننددگان مدواد غدذا   دیتول ریاخ یهادر سال   

 یاهیبا منشا گ یعیطب یهادارندهبه استداده از نگه یادیز

در محصدوتت خدود    ییایمیشد  یهدا دارندده نگه یجابه

کننددگان بده   مصرف ادیز لیتما لیدلامر به نیا .اندنموده

 یهدا دارندده نگده  بدا شده  یفرآور ییاستداده از مواد غذا

 انید متول شدتر یتوجده هدر چده ب    گرید یو از سو یعیطب

 ,.Tassou et al) باشدد یموضدو  مد   نید بده ا  یبهداشدت 

سددت بددر ا یمقالدده مددرور بررسددی حاضددر یدد . (1995

 یلد یتحل - هید و تجز نده یزم نیمطالعات انجام گرفته در ا

 یهدا اسدانس  یکروبیاثدرات ضددم   ارزیدابی جهت  یکل

 باشد.یم متنو  ییغذا

 روش مطالعه

هدای  در این مطالعه کلیده مقداتت موجدود در پایگداه       

 (، ایدران دا  Iranmedex) داخلی از جمله ایران مدکس

(Irandoc و )SID اطالعدداتی خددارجی از هددای و پایگدداه

، Google Scholar، Scopus ،Science Directجملدده 

 رسدانی سدازمان بهداشدت جهدانی    اطدال   پایگاه علمدی 
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(Medicus/WHO/EMR   ( راهنمددای دسترسددی بدده مجددالت آزاد )Journal 

Directory of Open Access) ،Elsevier و PubMed   .مورد بررسی ارار گرفدت

اثدر  »و  «های روغندی در مدواد غدذایی   اسانس»ی هاجهت جستجو از کلید وا ه

 Essential oil" ،"Microbial"،«هدای گیداهی  ترکیبات اسدانس »، «ضدمیکروبی

effect"  و "Food"   استداده شد. این مقاله فقط مقاتت انگلیسی و فارسی منتشدر

مقاله بازیابی شد کده پدس    462شود. در مجمو  را شامل می 2114شده تا فوریه 

مقالده انتخداب شدد. بدا توجده بده        71ش و بررسی عناوین و چکیده تعداد از پای

ها است، تنها مطالعاتی کده بدا   که تمرکز مطالعه روی تأثیر ضدمیکروبی اسانساین

 این هدف انجام شده بود، وارد مطالعه گردید.  

 

 هایافته

ندداگون در خصددوث تددأثیرات ضدددمیکروبی  نتددایح حاصددل از مطالعددات گو    

 ( آمده است.1ی مختلف گیاهی در جدول )هااسانس

 

 های انجام شدهنتیجه بررسی -(1) جدول

 ردیف
  نوع اسانس

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر اسانس یاصل باتیترک

 نعنا  فلدلی 1

(Mentha piperita) 
 تونیپریپ منتون، منتول،

 ،اشریشیا کوتی، اورئوس استافیلوکوکوس

 ومیموریدیسالمونال ت ،وناس آیرو ینوزاسودوم

هینتون آگار نسبت به  -استافیلوکوکوس و سودوموناس  در محیط مولر

 mg/l و سدالمونال  اشریشدیا کدوتی  بدرای    MIC اسانس نعنا  مقداوم و 

 بود. 73/1

 (1333، و همکاران )ایزدی

 سگ دندان خاردارمیوه 2

)Pycnocycla spinosa( 

در مقاله اشاره نشده به ترکیبات موثره 

 بود.

، اشریشیا کوتی، اورئوساستافیلوکوکوس

 سوبتیلیس،باسیلوس مونوسیتو نز، لیستریا

 ، سالمونال آنتریتیدیسسودوموناس آیرو ینوزا

هینتون آگار حتی با غلظدت بدات    -ها در محیط مولرهیچ ی  از عصاره

(µg/ml 1111 بددر )کشددندگی  ثیرتددأهددا میکروارگانیسددم کدددام از هددیچ

 .نداشت

 (1336)جاللی و همکاران، 

3 
 مورخوش

(Zhumeria majdae) 

لینالول، کامدور،  رانیول، لیمونن، 

 برنئول، کامدن
 اورئوس، استافیلوکوکوس اشریشیا کوتی

MIC  در محددیط نوترینددت آگددار بددرای اسددتافیلوکوکوس g/l 121/1  و

 از غلظت اسانس بود. g/l 621/1 اشریشیا کوتی
 (1331پور و همکاران، ی)سلطان
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

4 
 بذر شوید و گشنیز

Anethum graveolens dhi, (

)Coriandrum sativum 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، یا کوتیاشریش، ئوساستافیلوکوکوس اور
 موریومسالمونال تیدی

MIC    اسدتافیلوکوکوس  هینتدون بدرای   -در محیط مدایع و جامدد مدولر 

 2-11 تعددداد ppm1111  در یتواشریشددیا کدد، ppm 1111 رئددوسوا

کلونی رشد نکرده و سالمونال نسبت به اسانس  ppm 2111 کلونی و در

 مقاوم بود.

 (1337)برومند و همکاران، 

 نجبیلعصاره پیاز و ز 1

)Allium cepa, Zingiber Officinale( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، اشریشیا کوتی ئوس،اور استافیلوکوکوس

 سودوموناس آیرو ینوزا

رشدد   از تریوسیع طورهب هاعصاره بقیه به نسبت زنجبیل الکلی عصاره

 و یندوزا ریا سدودوموناس . کدرد  ممانعدت  آزمدایش  مورد هایارگانیسم

 زنجبیل و پیاز عصاره به حساسیت بیشتری ها،ارگانیسم سایر به نسبت

 .داد نشان

 (1333)مومنی، 

6 

نعنا ، مریم گلی، زیره، کاکوتی، 

 زنیان، بومادران، گشنیز، گلپر

Salvia officinalis, Coriandrum (

)sativum, Carum carvi 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، سودوموناس سرانزا، دوموناس آیرو ینوزاسو

 گزانتوموناس آربوریکوت

های نعنا ، مریم گلی، زیدره، کداکوتی، زنیدان در محدیط کشدت      اسانس

هدای  اسدانس ثیر بدر عددم رشدد بداکتری و     أنوترینت آگار بداتترین تد  

 .کمترین اثر را داشتند بومادران، گشنیز، گلپر

 (1333)محمودی و همکاران، 

 بززیره س 7

(Cuminum cyminum) 
 در پنیر سدید ایرانی اورئوس استافیلوکوکوس بتا پینن

 13/1و  111/1و نوترینت آگار در غلظدت  این اسانس در محیط براث 

 نمود.درصد از رشد باکتری جلوگیری 
 (1333)صادای و همکاران، 

 آویشن شیرازی 3

(Zataria multiflora) 

ترپینن، پاراسیمین، گاما تیمول،

 ارواکرول، ترانس کاریوفیلنک
 تو نزیمونوس ایستریل

درصد مدانع رشدد    2و  1، 1/1آگار و غلظت  تریپتوزاسانس در محیط 

 باکتری شد.
 (1333)مرادی و همکاران، 

 درمنه ایرانی 3

(Artemisia persica) 
 کامدور، لیمونن، سینئول، کامدن، پینن

، سودوموناس آیرو ینوزا ،اشریشیا کوتی

 انتروباکتر  ،سکوانتروکو

MIC اشریشیا کوتی µg/ml 11  غلظت  و در آیرو ینوزاسودوموناس و

µg/ml 7  آگدار از رشدد انتروبداکتر جلدوگیری      دارخوندر محیط جامد

 .کرد

 (1332)حکیمی میبدی و همکاران، 
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج ای آزممورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

11 
 اسانس پونه کوهی

)BoissZataria Multiflora ( 
 اورئوساستافیلوکوکوس  پولگون، سینولئون، اسپاتولئول

درصدد   13/1و  111/1در غلظدت   BHIدر محیط آبگوشت اسانس  نیا

 کرد. یریجلوگ یاز رشد باکتر
 (1333)محمودی و همکاران، 

11 

 موسیر و بادیان رومی

folium, Pimpinella Allium hirti(

)anisum 

سولدید، آلیل دیدی سولدید،تری

پروپنین، -1متیل،  -2سولدید تری

 -4 پروپانیل،متیلبنزتن، سولدیددی

 فنلمتوکسیالنجی

 تو نزیمونوس ایستریل

 2/1درصد اسانس موسیر و  1/1میانگین شمارش باکتری در تیمارهای 

واحدد   61/4و  73/3م آگدار  درصد اسانس بادیان رومی در محیط پالکا

 کاهش را نشان داد. یلگاریتم

 (1331)احسانی و همکاران، 

12 

 اکالیپتوس آویشن، مرزنجوش، مرزه،

Thymus vulgaris, Origanum (
majorana, Summer savoury, 

)Eucalyptus 

 ومیموریدیسالمونال ت، اشریشیا کوتی تیمول، کارواکرول، سینئول، آلدا پینن

MIC و سدالمونال   اشریشدیا کدوتی  نس آویشن و مرزنجوش بدرای  اسا

µg/ml 121  مرزه و مرزنجوش برای دو باکتری ،µg/ml 121   و مدرزه و

 بود. µg/ml 121هینتون آگار  -آویشن در محیط مولر

 (1333)محبوبی و فیض آبادی، 

      

 بومادران 13

)Achillea millefolium( 
 کامدر، آلدا پینن، کامدن

، آیرو ینوزاسودوموناس  ،شیا کوتیاشری

 اورئوس استافیلوکوکوس

MIC   عصداره گدل بدو مدادران بدر ای      هینتدون آگدار    -در محدیط مدولر

اشریشدیا  لیتدر و  گدرم در دسدی  میلدی  331/1 اورئدوس استافیلوکوکوس 

نسدبت   نوزایرو یسودوموناس آگرم در دسی لیتر و میلی 321/3 کوتی

بددر ای  MICسددااه و بددرس   بدده اسددانس مقدداوم بددود. در عصدداره    

میلدی گدرم در    146/1و اشریشیا کلی  173/1 اورئوساستافیلوکوکوس 

 لیتر و همچنان سودوموناس نسبت به اسانس مقاوم بود.دسی

 (1331)احمدی و همکاران، 

14 
 آویشن شیرازی و نایسین

(Zataria multiflora) 

های مونوترپن، هیدروکربن

مول، ترپنی، کارواکرول، تیسزکویی

 ترپینن، پاراسیمین، آلدا پینن-گاما

 تو نزیمونوس ایستریل
MIC  آویشن به تنهایی بر لیستریاµg/ml 1/3  وMIC    آویشدن و نایسدین

 در محیط کشت براث بود. µg/ml 2/1بر لیستریا 
 (1333)رهنما و همکاران، 
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هاییترنوع باک ی اسانساصل باتیترک

 زیره سبز 11

(Cuminum cyminum) 

بنزآلدهید، فنیل پروپانول، گاما ترپینن، 

 بنزن متانول
 باسیلوس سرئوس

 ppmو  311هدای  در غلظدت   BHIرشد باکتری در محیط آبگوشدت  

 یافت.داری کاهش به طور معنی 411
 (1331)مرادی و همکاران، 

16 
 نیسیاو ن یرازیش شنیآو

(Zataria multiflora) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 سالمونال تیدی

درصد  1/1درصد اسانس آویشن شیرازی و  111/1 توأمهای در غلظت

درصددد  13/1درصددد نایسددین،  21/1درصددد اسددانس و  13/1نایسددین، 

 2بداکتری   جمعیدت درصد نایسین  در محیط سوپ جدو   1/1اسانس و 

 .کاهش یافتم کم لگاریت

 (1337)موسوی و همکاران، 

17 
 ی و لیزوزیمرازیش شنیآو

(Zataria multiflora) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 O157:H7  اشریشیا کوتی

تنهایی و همراه با آویشن مانع رشد باکتری نشد. ولی آویشن لیزوزیم به

داری در محیط آبگوشدت  نیطور معدرصد به تنهایی به 11/1در غلظت 

 الب و مغز باعه کاهش رشد باکتری گردید.

 (1331)مهاجرفر و همکاران، 

13 
 عصاره دانه خاکشیر

)Sisymbrium Sophia( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 ، استا فیلوکوکوس اورئوساشریشیا کوتی

،  1/3،  3/1ای هد هینتون آگار  با غلظت -عصاره حاصله در محیط مولر

 6/1، و 3/4،  1/3سی با روش تقطیر در خدال  و  سی 111گرم در  3/3

فااد اثر باکتریوسدید  کن انجمادی خش سی سی با روش  111گرم در 

 و باکتریواستاتی  بود.

 (1331)شاهنده و همکاران، 

13 
اکالیپتوس آویشن شیرازی و 

)Eucalyptus, Zataria multiflora( 

، اکرول، اوکالیپتولتیمول، کارو

 سینئول، و میرتنول

استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آندوتنزا، 

 موراکسال کاتارهالیس

MIC  اسدترپتوکوکوس پنومونیده  آویشن بر µg/ml 33/163 ، موروکسدال 

  µg/ml 34/31 ،MIC هموفیلدوس آنددوتنزا  و  µg/ml 34/31 کاتارهالیس

موروکسدددال ، µg/ml 32/117 اسدددترپتوکوکوس پنومونیددده بدددر روی 

 µg/ml 32/117 ،MIC آنددوتنزا  لدوس یهموف، µg/ml 66/73 سیکاتارهال

  سیکاتارهدال  موروکسدال ، µg/ml 1/114 اسدترپتوکوکوس اکالیپتوس بر 
µg/m33/76، آندوتنزا لوسیهموف µg/ml 66/112  مدولر  هایمحیطدر- 

 بود. Cو آگار شکالتی گار ، آدارخون آگارهینتون آگار، 

 (1333ی و همکاران، یزدا)



7 

 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

21 

 بابونه گاوی گل سدید

(Tanacetum Partheniumfeverfew) 

 
 کامدور، کریزانتیل استات، کامدن

 ،کوتی اشریشیااورئوس، افیلوکوکوس است
 موریوم، سالمونال تیدیرو ینوزاآیسودوموناس 

نسبت بده عصداره    آیرو ینوزاسودوموناس و  اورئوساستافیلوکوکوس 

درصددد و  33/1 اشریشددیا کددوتیاسددانس بددرای  MICبابوندده مقدداوم و 

 بود. هینتون آگار -درصد در محیط مولر 73/1 موریومسالمونال تیدی

 (1337)سحرخیز و همکاران، 

 رزماری 21

(Rosmarinus officinalis) 

کاریوفیلن،  -اکامدور، سینئول، بت

 ، کامدنبورنئول، بتا پینن
 اورئوس استافیلوکوکوس

 لسدیوس درجده س  21و  3از عصاره در  ppm 111و  11های در غلظت

هینتون  -ها در در محیط مولرروز باعه کاهش رشد باکتری 14مدت به

 آگار شد.

 (1333)جعدرزاده خالدی و همکاران، 

 یخ  و عصاره دانه انگورم 22

)Dianthus, vinifera( 

سیپرن، او نول، متیل سیل سیالت، بتا 

 هومولن
 آیرو ینوزاسودوموناس 

درصد باعه  1/1هینتون آگار در غلظت  -اسانس میخ  در محیط مولر

 1/1اسدانس   تدوأم گردید. ولی اثر  آیرو ینوزاسودوموناس کاهش رشد 

داری بر کاهش رشدد  رصد اثر معنید 2/1و  1/1درصد و عصاره انگور 

 باکتری نداشت.

 (1331)فرهنگ فر و همکاران، 

23 
 آویشن شیرازی

(Zataria multiflora) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 O157:H7  اشریشیا کوتی

ها باکتری گیرباعه کاهش چشم ppm 211-111های اسانس در غلظت

 .شد هینتون آگار -در محیط مولر
 (1331)محمدی و همکاران، 

24 
 آویشن شیرازی

(Zataria multiflora) 
 م بوتولینیوموکلستردی کارو اکرول

  BHI در محددیط بددراث  16/1و  13/1بددا غلظددت اسددانس   PH 1/6در 

 .باکتری رشد نکرد
 (1331و همکاران،  خانزادی)

 سماق 21

(Rhus coriaria) 

ه موثره در مقاله اشاره نشد باتیبه ترک

 بود.
 موریومتیدیسالمونال 

در محدیط بدراث    ppm  1111در  باکتریواستاتی  و ppm 31در غلظت 

 سایدی داشت.اثر باکتری
 (1331و همکاران،  رادمهر)
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   1ادامه جدول    

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

 گل بو مادران 26

)lea millefoliumAchil( 
 متانول

، سرئوس لوسیباس، استافیلوکوکوس اورئوس
 اشریشیا کوتی

 mg/ml 21تا  21/6ها از غلظت مهارکننده رشد عصاره برای این باکتری

های این گیاه باعه کداهش  اسانس گل  mg/ml 1111متغیر بود. غلظت 

 ها شد.رشد همه میکروب

 (1333)محمودی و همکاران، 

27 
فلدلی و مقایسه با بنزوآت  نعنا 

 سدیم

)Mentha piperita( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، باسیلوس سوبتیلیس، سالمونال اشریشیا کوتی
 موریومتیدی

MIC    نعنا  فلدلی در محیط مولر هینتون براث بر سه میکدروب مدذکور

 دیم بدر بندزوات سد   MICکده  بود در حدالی  ppm1111   یکسان و برابر

 اشریشیا کوتیو بر دو باکتری  ppm3111   برابر موریومتیدیسالمونال 

 بود. ppm 3111 برابر  باسیلوس سوبتیلیسو 

 (1333و همکاران،  جعدرزاده خالدی)

 پوست پرتقال 23

(Orange) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 هلیکوباکتر پیلوری

MIC عصاره   µg/ml723 حیط مولر هینتون براث بود.در م 

 
 

 (1333)نخعی مقدم، 

23 
 پونه، سلم  معطر

(Mentha spicata L, Chenopodium 

)L ambrosioides 

پیپریتون، لیمونن، کاریوفیلن، سینئول، 

بتا اوسیمین، سیس کارویل پروپانوات، 

 پیپریتنون

، اورئوس استافیلوکوکوس، اشریشیا کوتی
 سیتو نزمونولیستریا 

میکروگدرم در   11هینتون براث در غلظت  -س پونه در محیط مولراسان

اسدتافیلوکوکوس   و اشریشدیا کدوتی  لیتر سوسپانسیون از رشدد  میلی 1

مونو  لیستریااز رشد  تریلیلیم 1در میکروگرم  21و در غلظت  اورئوس
 1در میکروگرم  11و اسانس سلم  در غلظت  جلوگیری کرد سیتو نز

 لیسددتریاو  اورئددوساسددتافیلوکوکوس و  کددوتیاشریشددیا  تددریلیلددیم

 نمود.را مهار  سیتو نزمونو

 (1336)رسولی و همکاران، 

 زنیان 31

)Trachyspermum ammi( 

سایمن،  -ترپینن، پارا -تیمول، گاما

 کارواکرول
 اشریشیا کوتی

سدتروز  محیط کشت سدابور دک در از رشد باکتری  ppm  111در غلظت

 .جلوگیری کرد آگار
 (1332)آبرومند و همکاران، 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiVt97X2vnHAhUD1xoKHWecCwQ&url=http%3A%2F%2Fbehdashtghaza.blogfa.com%2Fpage%2Fsda&usg=AFQjCNEmDa7Edp79v8ViJ1_AByRc8FnxNA&sig2=Zjv7z4jgfdy5fvL-wUiRbA&bvm=bv.102537793,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiVt97X2vnHAhUD1xoKHWecCwQ&url=http%3A%2F%2Fbehdashtghaza.blogfa.com%2Fpage%2Fsda&usg=AFQjCNEmDa7Edp79v8ViJ1_AByRc8FnxNA&sig2=Zjv7z4jgfdy5fvL-wUiRbA&bvm=bv.102537793,d.bGg
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

 اکالیپتوس 31

)Eucalyptus( 

 ای کلیپتیس گلوبوس،

ای کلیپتیس کمالدولنسیس، 

 کلیپتیس میکروتکاای

اورئوس، اشریشیا کوتی، استافیلوکوکوس 

 استرپتوکوکوس پیو نز

اثر ضدباکتری بدر   µg/ml 2111هینتون آگار در غلظت  -در محیط مولر

باعده کداهش    µg/ml 3/7نداشت امدا در غلظدت    اشریشیا کوتیروی 

از رشدد   µg/ml 6/11شدده و در غلظدت    استرپتوکوکوس پیدو نز رشد 

 جلوگیری کرد. استافیلوکوکوس اورئوس

 (1333نژاد و همکاران، ی)سلطان

 کاکوتی کوهی 32

(Ziziphora tenuior L) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

سالمونال انتریکا،  ،آیرو ینوزاسودوموناس 

، استافیلوکوکوس اورئوس، آیرو ینوزاانتروباکتر 

 باسیلوس سرئوس و تو نزیمونوس ایستریل

MIC مونوسدیتو نز   لیسدتریا رای هینتون آگدار بد   -در محیط مولرµg/ml 

 µg/ml آیرو یندوزا  سدودوموناس ، µg/ml 21/1 یکدا انتر سالمونال ،121/1

 .بود µg/ml 21/1استافیلوکوکوس و  121/1

 (1333و همکاران،  سلطانی نژاد)

33 
 پونه و نعنا  توأماثر 

entha ML,  Mentha spicata(

)longifolia 

کاروون، لیمونن، منتول، بتاپینن، 

 رانیول، پیپرینتون، پیپریتون، 

آلداترپینئول، اکالیپتول، اکسید 

 پریتنون، منتون، پولگون، بورنئولپی

 O157:H7  اشریشیا کوتیباسیلوس سرئوس و 

MIC  در محدیط آبگوشدت مغدذی      باسدیلوس سدرئوس  پونه برµg/ml 

و اسدانس نعندا  بدر دو بداکتری      µg/ml 4166 یاشریشیا کوتو  1111

µg/ml 11111 .بود 

 (1331، )احسانی و همکاران

34 
 آویشن شیرازی

(Zataria multiflora) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 آسپر یلوس فالووس

MIC  آگار طمحیدر BHI، ppm  411 .بود 

 
 (1337گندمی نصرآبادی و همکاران، )

 ان درادازب 31

)consolida orientalis( 
 سولین، دلکوزین، کمدرولدل

استافیلوکوکوس اورئوس، انتروباکتر کلوا ، 

 ، پروتئوس میرابیلیسنومونیاکلبسیال 

 و اورئدوس  اسدتافیلوکوکوس و  انتروبداکتر کلدوا   بیشترین اثدر را بدر   

 هینتون آگار داشت. -در محیط مولر نومونیاکلبسیال کمترین اثر بر 
 (1333و همکاران،  راهداری)

 بومادران 36

(Achillea millefolium) 
 کامدر، آلدا پینن، کامدن

 و اشریشیا کوتی، اورئوس استافیلوکوکوس

 آیرو ینوزاسودوموناس 

و  اورئدوس  استافیلوکوکوسلیتر بر گرم در دسیمیلی 331/1در غلظت 

سدودوموناس  و  بدود مدوثر   یتواشریشیا کد در لیتر بر گرم میلی 321/3

 هینتون آگار مقاوم است. -نسبت به اسانس در محیط مولر آیرو ینوزا

 (1331)احمدی و همکاران، 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_longifolia&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_longifolia&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 1ادامه جدول 

ف
ردی

 

 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

 دارچین 37

(Cinnamomum verum) 

امی  آلدا و بتا پینن، پاراسایمن، سین

 استات، سینامیل الدهید
 O157:H7اشریشیا کوتی 

درصدد در   13/1درجده سلسدیوس و غلظدت     3میزان رشد باکتری در 

 مهار شده است. آگار  BHIمحیط 
 (1333)نوری و همکاران، 

 نعنا  فلدلی 33

(Mentha piperita) 

منتول، منتون، نئو منتول، متیل استات، 

 سینئول  -3و1

، اشریشیا کوتی، ئوساوراستافیلوکوکوس 

 سالمونال تیدی

 µg/ml، در غلظت اشریشیا کوتیاز رشد  µg/ml 311اسانس در غلظت 

از رشد  µg/ml 211و در غلظت  اورئوس استافیلوکوکوساز رشد  111

 نمود. هینتون آگار جلوگیری -در محیط مولر سالمونال تیدی

 (1333و همکاران،  کاظم الوندی)

33 
 آویشن شیرازی

(Zataria multiflora) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 سیتو نزلیستریا مونو

درصدد از رشدد بداکتری در محدیط      411/1با افزایش غلظت اسانس تا 

 311/1تا  411/1های اما در بین غلظت نمودآبگوشت مغذی جلوگیری 

 مشاهده نشد.دار درصد تداوت معنی

 (1331)اختیارزاده و همکاران، 

 آویار سالم 41

)Cyperus spp( 

: آلدا سسکویی ترپنویید، از جمله

 سپیرون، اسپاتولنول،

 ،اشریشیا کوتی، اورئوساستافیلوکوکوس 
 ی، میکروکوکوس لوتئوسدیسالمونال ت

منددی و فقدط در    اشریشیا کدوتی ، سالمونال تیدیثیر اسانس بر روی تأ

و  اورئددوسس اسددتافیلوکوکوباعدده مهددار رشددد   µg/l 111 غلظددت

 شود.هینتون آگار می -در محیط کشت مولر لوتئوس کروکوکوسیم

 (1333)مجاب و همکاران، 

41 

هتره، بن سرخ، شنگ، شمشاد شا

 ، دو نو  آویشناناری

(Fumaria officinalis, Allium 

jesdianum, Buxus sempervirensis, 

)Thymus vulgaris 

 موثره در مقاله اشاره نشده باتیبه ترک

 بود.

فیکالیس، استافیلوکوکوس  انتروکوکوس

اشریشیا ، آیرو ینوزایس، سودوموناس یداپیدرم
، باسیلوس اورئوس ، استافیلوکوکوسکوتی

 سرئوس

MIC هینتددون آگددار بددرای آویشددن الیگددودرز بددر    -در محددیط مددولر

، یسیدد اسدتافیلوکوکوس اپیدرم ، µg/ml 231 اورئدوس  استافیلوکوکوس

 باسدیلوس سدرئوس  ، آیرو یندوزا ودوموناس سد ، انتروکوکوس فکدالیس 

µg/ml 1311 ،  اشریشدیا کدوتی µg/ml 12  آبداد بدر همده    ، آویشدن خدرم

 اورئدوس اسدتافیلوکوکوس  ، شمشداد انداری بدر    µg/ml 131ها ارگانیزم

µg/ml 321 بر بقیه ،µg/ml 1311بیشدتر ، شاهتره و شدنگ بدر   ، بن سرخ 

 بود. µg/ml 1311ها ارگانیزم

 (1337ن، )طالعی و همکارا
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

 بابونه 42

)Chamaemelum nobile( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 سودوموناس آیرو ینوزا

و  2/1هدای  هینتون آگار بدا غلظدت   -در حضور اسانس در محیط مولر

µg/ml 31/1       تولید بیوفیلم باکتری اخدتالف معنداداری بدا شداهد م بدت

داری نسدبت بده شداهد    کاهش معندی  µg/ml 1/1نداشت اما در غلظت 

 م بت داشت.

 (1336)صادری و همکاران، 

 دارچین و میخ  43

)Cinnamomum verum, Dianthus( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 اورئوس کوساستافیلوکو

و میخد  در   درصد 31هینتون آگار و غلظت  -دارچین در محیط مولر

 موثر است. اورئوس استافیلوکوکوسبر  درصد 11
(Al-dhaher, 2008) 

44 
 دارچین و کندر

(Cinnamomum verum, Boswellia 

)thurifera 

او نول، اکتیل استر،   -اسید استی 

، 11کوماری، پرگنان 

 و اکتانول هیدروکسیدی،دیون

، اورئوس ، استافیلوکوکوساشریشیا کوتی

بروسال، کلبسیال ، آیرو ینوزاسودوموناس 

 وسروتئپنومونیه، پ

MIC گرم در  میلی 2 وستئوپرهینتون آگار برای  -کندر در محیط مولر

اشریشدیا  ، لیتدر گرم در میلیمیلی 21 اورئوس استافیلوکوکوس، لیترمیلی
 سدودوموناس و  بروسدال و  کلبسدیال  لیتر ویگرم در میلمیلی 31 کوتی

و  یتواشریشدیاک بر  64نسبت به آن مقاوم بودند. و دارچین در غلظت 

، بروسددال، کلبسددیالبددر  123و در غلظددت  اورئددوس اسددتافیلوکوکوس

 .بودموثر  سودوموناس، تئوسوپر

(Shareef, 2011) 

41 
 ، نعنا آویشن، مرزه

(Thymus vulgaris, Summer savoury, 

)Mentha longifolia 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 لیستریا مونوسیتو نز

در  درصد 1و غلظت اسانس  سلسیوسدرجه  4روز در  14و  7پس از 

 توجهی باعه مهار رشد باکتری گردید.میزان اابلبه  BHI محیط آگار
(Ghasemi et al., 2010) 

46 
 س، گل مریم، مرزنجوشلیمو، ار

(Citrus limon, Juniperus 

polycarpus, Polianthes tuberosa, 

)Origanum majorana 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 باسیلوس سرئوس، اشریشیا کوتی

، مرزنجوش در µg/ml 211و  111، 11های اسانس لیمو در غلظت

بر مهار  µg/ml 11غلظت  ، مریم گلی درµg/ml 211و  111غلظت 

 211و  111رشد باسیلوس سرئوس موثر بود ولی مریم گلی در غلظت 

-تأثیر بود . لیمو و مرزنجوش و مریمبر مهار رشد اشریشیا کوتی  بی

اشریشیا باعه مهار رشد  µg/ml 211و  111، 11های گلی در غلظت

 شد. محیط کشت مربوطه آبگوشت مغذی بوده است.کوتی 

 

(Tserennadmid et al., 2010) 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_longifolia&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

 ترکیبی از نعنا و اوکالیپتوس 47

(Mentha longifolia, Eucalyptus) 

مقاله اشاره نشده  موثره در باتیبه ترک

 بود.
 اورئوسو استافیلوکوکوس اشریشیا کوتی 

تنهدایی و در  اکدالیپتوس بده   µg/ml 21در محیط نوترینت آگار غلظدت  

مدوثر   اورئوساستافیلوکوکوس  ترکیب با نعنا  بر در µg/ml 31 غلظت

تنهدایی و ترکیدب بدا    به اشریشیا کوتیبر  µg/ml 11و در غلظت  بود

 تشخیص داده شد. اکالیپتوس موثر

(Abouhosseini Tabari, 2012) 

43 
 آویشن

(Thymus vulgaris) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 باسیلوس اسیدوفیلوستکتو

تددا   332/3روز میددزان بدداکتری از  21بعددد از  MRS در محددیط کشددت

234/7 (log cfu/ml) کاهش یافت. 
 (1337)سرابی جماب و همکاران، 

 شاهپسند 43

(Lantana camara) 
 تجنین و ... ، پینن، سابینن، کامدن

، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس اشریشیا کوتی
 اورئوسسرئوس، استافیلوکوکوس 

حدداک ر  اددرت    11و  µg/l 1 آگدار، غلظدت   نهینتدو  -در محیط مولر

 داشت. مهارکنندگی را
(Saikia and  Sahoo, 2011) 

11 
 س(آویشن )تیموس و لگاری

( Thymus vulgaris) 

 -3کافور، آلدا پینن، کامدن، سینئول، 

 بورنئول

، استافیلوکوکوس اورئوس استافیلوکوکوس
 هایگونه ،اشریشیا کوتییس، یداپیدرم

 استرپتوکوکوس پنومونیه ،استرپتوکوکوس

جهدت مهدار رشدد بدرای      BHI محدیط آگدار  حداال غلظت اسانس در 

 mg/ml  فیلوکوکوس  اپیدددرمیساسددتا، mg/ml 33/1اسددتافیلوکوکوس 

   استرپتوکوکوس پانتوآ، mg/ml 67/2استرپتوکوکوس های گونه، 33/1

mg/ml 66/1 ، (2) اشریشددیا کددوتی و  33/1( 1) اشریشددیا کددوتی 

mg/m33/1 .بود 

(Imelouane, 2005) 

  اپنیگل به 11

)Chaenomeles( 
 ترپینن، ترپینول، سینئول

شیا کوتی، ، اشریاورئوس استافیلوکوکوس
، استافیلوکوکوس آیرو ینوزاسودوموناس 

یس، استافیلوکوکوس سیموتن، یداپیدرم

، کلوا  س فیکالیس، انتروباکتروکوکوانتر
 نومونیا کلبسیالپروتئوس میرابیلس، 

MIC 17/1 اورئوس استافیلوکوکوسن آگار برای هینتو -در محیط مولر 

 سددودوموناس ، mg/l  13/3اشریشددیا کددوتی ، تددر یدر ل گددرمیلددیم

، mg/l  17/1یسیددداپیدرماسددتافیلوکوکوس ، mg/l  21/6آیرو ینددوزا

و  فکددالیس انتروکوکددوس، mg/l 13/3 اسددتافیلوکوکوس سددیموتنس 

 بود. mg/l 21 انومونی کلبسیال، mg/l 1/12 میرابیلیسپروتئوس 

(Xianfei, 2007) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_longifolia&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر انسی اساصل باتیترک

 لیموبه 12

( Lippia citriodora) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 (Ansari et al.,  2012) در محیط نوترینت آگار بود. µg/ml 11 در غلظت MIC اورئوس استافیلوکوکوس

 

 زیره سبز 13

)Cuminum cyminum( 

B  متیل، گاما ترپینن و  = 1پینن، بنزن

... 
 سیتو نزلیستریا مونو

اسانس  درصد 12/1غلظت باکتری در محیط پالکام آگار در پنیر حاوی 

درصدد اسدانس    14/1کاهش و در پنیر حداوی   logروز ی   31پس از 

 .یافت کاهش log  ، باکتری به میران یروز 11پس از 

 (1331)فضل آرا و همکاران، 

14 
 گلیاسطوخدوس و مریم

(Lavandula stoechas L, Salvia 

officinalis) 

سینئول، اورنئول،  -3 و 1 لینالول، 

 ر، ترپینن، گلوبولول، آلدا همولنکامدو
 اشریشیا کوتی، اورئوس استافیلوکوکوس

MIC اسددطوخدوس و مددریم گلددی بددر  در محددیط مددولر هینتددون آگددار

 د.بو mg/ml 1/1 اشریشیا کوتیو  اورئوس استافیلوکوکوس
 (1373و همکاران،  رسولی)

11 
 ایپامچال صخره

)Primulaceae( 

 

ین، بیزابولول، کوئینولین، سلیجیل

 تیمول
 اورئوساستافیلوکوکوس 

فارلند از سوسپانسیون هدیچ  م  1/1در غلظت دار خوندر محیط آگار 

 میکربی رشد نکرد.
 (1333)سعادتمند و همکاران، 

 رزماری 16

)lisRosmarinus officina( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 (1331سلطان دتل و همکاران،  ) بود. 31/2و  mg/l 4/1هینتون آگار  -در محیط مولر  MIC اورئوساستافیلوکوکوس 

 بذر زیره 17

)Carum carvi( 

ال، کومین آلدهید، -7-گاما ترپینن 

-11-گاما ترپینن، پارا سیمین، کارن

 ال، لیمونن

، استافیلوکوکوس اورئوستافیلوکوکوس اس
، شیگال آیرو ینوزایس، سودوموناس یداپیدرم

، سالمونال تیدی، افلکسنری، کلبسیال پنومونی

 اشریشیا کوتیسنس، دو سوش سسراشیا مار

هینتون آگدار   -ها در محیط مولربر همه ارگانیسم درصد 2/4در غلظت 

 داشت.اثر بازدارندگی 
 (1333)مقتدر و همکاران، 
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانساصل باتیترک

 شبدر ترش  13

(Oxalidaceae) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 (1333)حسینی و همکاران،  .ها شدکروبمانع رشد می %1هینتون آگار، غلظت  -در محیط مولر ، اشریشیا کوتیاورئوساستافیلوکوکوس 

 آویشن شیرازی 13

)Zataria multiflora( 

میرسین، آلدا آلدا توجین، آلدا پینن، 

 ترپینن، کارواکرول، پاراسیمین و...
 B و Aتیدی اسالمونال پار

اسدانس از رشدد    درصدد  1در غلظدت   هینتدون آگدار   -در محیط مدولر 

 سدالمونال پداراتیدی  از رشدد   3/3ت و در غلظ Bنو   تیدیسالمونال پارا

 د.نموجلوگیری   Aنو  

 (1331)صادق زاده و همکاران، 

61 
 سه گونه مرزه

)Satureja hortensis L( 

 

ل، تیمول، گاماترپینن، کارواکرو

 پاراسیمین
 B و A یدیتپارا سالمونال

درصد  1و   1/2در محیط مولر هینتون آگار سه گونه اسانس در غلظت 

 د.ش سالمونال پاراتیدیرشد دو نو  باکتری باعه کاهش 
 (1333)سدیدکن و همکاران، 

61 
 شون

(Shùn) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

و سودوموناس   ATCC1341استافیلوکوکوس 
 ATCC2785 آیرو ینوزا

ایددن گیدداه در حددد متوسددط بددر     هینتددون آگددار  -در محددیط مددولر 

 آیرو یندوزا سودوموناس کاربرد آن بر بوده و  اورئوس استافیلوکوکوس

 غیر مدید است.

 (1336، اسمتی)

62 
 بیلهر

(Dorema aucheri) 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، کلبسیال اشریشیا کوتیونال تیدی، شیگال، مسال
پنومونیه، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، 

، استرپتوکوکوس اورئوساستافیلوکوکوس 

 پنومونی

 31، شدیگال  mg/l 41بدر سدالمونال     MIC، محیط مولر هینتون آگدار در 

، mg/l 41، کلبسیال پنومونیه  mg/l 41 اشریشیا کوتیگرم در لیتر ، میلی

 mg/l اورئدوس استافیلوکوکوس  ،mg/l 21 یسیداستافیلوکوکوس اپیدرم

 بود. mg/l 21 استرپتوکوکوس پنومونیه، 21

 (1333و همکاران،  شریدی)

63 
 رچین و آویشن شیرازیدا

(Cinnamomum verum, Zataria 

multiflora) 

کارواکرول، منو ترپن فنولی، گاما 

ول، ترپینن، آلداپینن، یوکالیپت

، سینامالدهید، سینامیل استات

 کاریوپیلن

 باسیلوس سرئوس
 µl/100ml 31غلظت  سلسیوسدرجه  11در دمای  ،BHI محیط آگاردر 

 شن باعه مهار رشد باکتری گردید.آوی µl/100ml 41دارچین  و 
 (1331)مشا  و همکاران، 

46 
 ریحان

(Ocimum basilicum( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 (1333)دانشیان مقدم،  بود. MHA،  µl/ml 13کشت  محیطدر   MIC اورئوس استافیلوکوکوس
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 1ادامه جدول 

 ردیف
 نوع اسانس 

 )نام علمی(
 منبع نتایج آزمای مورد  هایینوع باکتر ی اسانسصلا باتیترک

 تیمول آویشن دنایی، آویشن تجاری، 61

)Thymus daenensis, Thymol( 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، اورئوساشریشیا کوتی، استافیلوکوکوس 

 آیرو ینوزاسودوموناس 

 ا کددوتیاشریشددیسدده گیدداه  بدر ای   MIC در محدیط آبگوشددت مغدذی  

 استافیلوکوکوس، برای µl/l 13/1 -1 14/1  ،1/2 – 1  ،1- 11ترتیب به

، بددرای µl/l 1/2- 1 ، 11 -1،  16/1 – 13/1بدده ترتیددب   اورئددوس

 بود. µl/l 1-  11 ، 21 -11،  1 – 1/2 آیرو ینوزا سودوموناس

 (1331و همکاران،  داداش پور)

 آویشن شیرازی 66

(Zataria multiflora) 

بتا پینن، گاما  ن، آلدا پینن،توجی

 ترپینن، لینالول
 پاراهمولیتیکوس ویبریو

درصدد از اسدانس،    141/1و  13/1در محیط نوترینت آگار در غلظدت  

روز حدداک ر   11در طی  111/1هیچ رشدی مشاهده نشد. و در غلظت 

 بدست آمد 761/1لگاریتم درصد احتمال رشد 

 (1331)خنجری و همکاران، 

 ) Pistaciaره درخت بنهاسانس شی 67

)kurdica atlantica subsp. 

موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.

، اشریشیا کوتی، اورئوساستافیلوکوکوس 

 دیوم اسپورو نزیکلستر

MIC  دیوم اسدپورو نز یکلستربرای µg/ml 31 ،  اشریشدیا کدوتی µg/ml 

 بود. µg/ml 6/1 اورئوس استافیلوکوکوس، 1/1
 (1331و همکاران،  حندی)

 )Ferulago(گیاه چویر 63
موثره در مقاله اشاره نشده  باتیبه ترک

 بود.
 استافیلوکوکوس اورئوس

 از درصدد  13/1و  111/1غلظدت   در بیرد پارکر آگدار  در محیط کشت

اما  بدست آمد استافیلوکوکوس اورئوس باتترین تأثیر بر رشد  ،اسانس

  بددر رشدددتددأثیر معنددی داری  از اسددانس درصددد 1171/1در غلظددت 

 . مشاهده نشد استافیلوکوکوس اورئوس

 (1332)داردرفشی و همکاران، 

http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
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 گرم منفی های گرم مثبت وها بر باکتریثیر اسانسأت

طالعات صورت گرفته دو ندو   که در مبا توجه به این   

به  اند،باکتری گرم م بت و مندی مورد بررسی ارار گرفته

م بدت  هدای گدرم  ها بر باکتریاسانس  MICرسد نظر می

 (2)ایدن مقایسده در  جددول    مندی باشدد.  بیشتر از گرم 

 است. شدهه یارا

  
 فیمنمثبت و گرم های گرمها بر باکتریاسانس  MICمقایسه  -(2)جدول 

 نوع اسانس
 منبع گرم منفی گرم مثبت

  غلظت باکتری غلظت باکتری

 بیلهَر یا کندل کوهی

(Dorema aucheri) 

  mg/l  41 سالمونال تیدی  mg/l21  اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس

 mg/l 31 شیگال فلکسنری mg/l21  استافیلوکوکوس اورئوس

 (1333 )شریدی و همکاران،
 mg/l21  نیهپنومو استرپتوکوکوس

 mg/l  41 اشریشیا کوتی

 mg/l  41 نومونیا کلبسیال

 پتوسیاز نعنا و اوکال یبیترک

(Mentha longifolia, 

Eucalyptus) 
 µg/ml11  (Abouhosseini Tabari et al. , 2012)در  پتوسیاوکال اشریشیا کوتی µg/ml 21و  31 اورئوساستافیلوکوکوس 

 فلدلی نعنا 

(Mentha piperita) 
 µg/ml 111 اورئوس استافیلوکوکوس

 (1333)کاظم الوندی و همکاران،  µg/ml 311 اشریشیا کوتی

  µ/gml 211 سالمونال تیدی

 اویارسالم

(Cyperus spp) 

 (1333)مجاب و همکاران،  µg/ml 111 سالمونالتیدی µg/ml 111 اورئوس استافیلوکوکوس

  µg/ml 111 اشریشیا کوتی µg/ml 111 لوتئوس کروکوکوسیم

 بذر شوید و گشنیز

(Anethum graveolens dhi, 

Coriandrum sativum) 
 اشریشیا کوتی ppm 1111 اورئوس استافیلوکوکوس

ppm  1111  11-2و 

 ppm 2111کلونی در 

 بدون کلنی

 (1337)برومند و همکاران، 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
 هااثر اسانس بر پروبیوتیک

تکتی  های اسیدشامل انواعی از باکتری هاروبیوتی پ   

تکتی  و نیز مخمرها هستند که در این میدان  و غیر اسید

بداکتریوم بیشدتر   باسیلوس و بیدیدوهای جنس تکتوگونه

هددا بددا خددواث مددورد توجدده اددرار دارنددد. پروبیوتیدد  

طدور  بده  کنندد و ها را مهدار مدی  سم خود، پاتو نونیآنتاگ

مستقیم یا غیرمسدتقیم موجدب تحرید  ایمندی میزبدان      

. در مطالعده  (1337)سرابی جماب و همکاران،  شوندمی

در ایدن خصدوث مشدخص     و همکداران  سرابی جماب

، که روند تغییرات تعداد بداکتری آغدازگر ماسدت    گردید

 21مددت  های مختلف اسانس آویشدن در  حاوی غلظت

داری درصدد سدطح معندی    11/1روز در سطح اطمیندان  

از دارد و این بدان معنا اسدت کده در صدورت اسدتداده     

اسانس آویشن در محصوتت لبنی با گذشت زمان میزان 

که اابدل توجده    یابدتکتوباسیلوس آن کاهش میباکتری 

)سدرابی جمداب و    باشدوری محصوتت لبنی میآدر فر

 .  (1337همکاران، 
 

 های پرتکراراسانس

ثیر ایدن گیداه را بدر روی    أتد   رهنما و همکاران: آویشن

مورد مطالعه ارار داده است  تو نزیمونوس ایستریل باکتری

آویشدن بده تنهدایی بدر      MICکه نتایح مطالعه نشدان داد  

و حددداال غلظددت مهارکنندددگی    µg/ml 1/3لیسددتریا 

و  )رهنمدا  بدود  µg/ml 2/1آویشن و نایسین بر لیسدتریا  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_longifolia&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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موسددوی و  ی دیگددریدر مطالعدده .(1333همکدداران، 

 موریومتیدی سالمونالثیر آویشن را بر باکتری أت همکاران

که نتایح این مطالعده حداکی از آن اسدت     نمودندبررسی 

درصددد اسددانس   111/1 تددوأمهددای کدده در غلظددت 

درصددد  13/1درصددد نایسددین،  1/1شددیرازی و آویشددن

درصدد اسدانس و    13/1نایسدین،   درصد 21/1اسانس و 

 لگداریتم کدم شدد    2درصد نایسدین رشدد بداکتری     1/1

یدزدی  ای دیگر مطالعه . در(1337)موسوی و همکاران، 

هدددای ثیر آویشدددن را بدددر بددداکتری أتدددو همکددداران 

، آندلدددوانزاهموفیلدددوسو  پنومونیددده اسدددترپتوکوکوس

کده  مدورد بررسدی ادرار دادندد      کاتارهدالیس  موروکسال

  اسدترپتوکوکوس آویشن بدر  حداال غلظت مهارکنندگی 
 µg/ml  کاتارهالیسموروکسال، µg/ml 33/163 پنومونیه

، حددداال µg/ml 34/31آندددوتنزا و هموفیلددوس 34/31

 اسددترپتوکوکوسغلظددت مهارکنندددگی مددورد بددر روی  

 سیکاتارهدددال  موروکسدددال،  µg/ml 32/117 پنومونیددده
µg/ml 66/73 ،آنددددوتنزالدددوسیموفه µg/ml 32/117 ،

MIC   اسددترپتوکوکوساکددالیپتوس بددر µg/ml 1/114 ،

 لددوسیهموف ،µg/ml 33/76  سیکاتارهددال موروکسددال

)یددزدی و همکدداران،   بددود µg/ml 66/112 آندددوتنزا

ثیر اسانس آویشدن را بدر   أتمحمدی و همکاران . (1336

. اسدانس در  مطالعه نمودند یتوک اشریشیاروی باکتری 

گیدر  چشدم باعه کداهش   211تا  ppm 111های غلظت

. در (1331)محمددی و همکداران،    ها شده استباکتری

ثیر اسدانس  از تدأ  خدانزادی و همکداران   رای دیگد مطالعه

بده ایدن نتیجده     بوتولینیوم دیومیکلسترآویشن بر باکتری 

 16/1و  13/1با غلظت اسدانس    pH 1/6که در رسیدند 

 .(1331و همکداران،   خانزادی) باکتری رشد نکرده است

 لیسدتریا ثیر اسانس آویش بر باکتری أت ربلوطیااسمی پی

اند کده بدا افدزایش    گونه عنوان نمودهرا این مونوسیتو نز

درصددد از رشددد بدداکتری   411/1غلظددت اسددانس تددا  

تدا   411/1هدای  کندد امدا در بدین غلظدت    جلوگیری مدی 

 Ghasemi) دار نبددوددرصددد تددداوت معنددی   311/1

Pirbalouti, 2010) . 

ثیر أتحدت عندوان تد    و همکاران دایصا در مطالعه زیره:

و  اسدیدوفیلوس  تکتوباسدیلوس  اسانس زیره  بر باکتری

در پنیددر سدددید ایرانددی، ایددن  اورئددوس اسددتافیلوکوکوس

درصد از رشد باکتری  13/1و  111/1اسانس در غلظت 

مقتددر و   (.1333و همکداران،   صدادای ) کردجلوگیری 

های بر باکتریثیر بذر زیره را أمطالعه خود تدر  همکاران

، اپیددرمیس اسدتافیلوکوکوس ، اورئدوس  استافیلوکوکوس

 کلبسددیال، فلکسددنری شددیگال، آیرو ینددوزا سددودوموناس

، دو سدوش  مارسدنس  سراشدیا ، تیدی سالمونال، پنومونی

کده اسدانس در   مورد بررسی ارار دادندد   اشریشیا کوتی

هدا اثدر بازدارنددگی    بر همه ارگانیسم درصد 2/4غلظت 

دیگدری   . در مطالعده (1333قتدر و همکداران،  )م داشت

ثیر اسدانس زیدره بدر    أمیزان ت آرا و همکارانفضلتوسط 

، غلظدت بداکتری در پنیدر    مونوسدیتو نز  لیسدتریا باکتری 

 logروز ید    31اسدانس پدس از    درصدد  12/1حاوی 

 11اسانس پدس از   درصد 14/1کاهش و در پنیر حاوی 

)فضل آرا و یافت کاهش  log  روز، باکتری به میران ی

 .  (1331همکاران، 

ثیر ترکیبی أدر مطالعه خود ت مشا  و همکاران: دارچین

 سرئوسباسیلوساز اسانس دارچین و آویشن بر باکتری 

، نتایح مطالعه نشان داده اسدت کده در   را بررسی نمودند

  µl/100ml 31غلظدددت  لسدددیوسدرجددده س 11دمدددای 

ر رشددد آویشددن باعدده مهددا µl/100ml  41دارچددین و 

 . در مطالعده (1331)مشدا  و همکداران،    باکتری گردید
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ثیر اسانس دارچین أدر خصوث ت شریف دیگری توسط

، اورئدوس  اسدتافیلوکوکوس ، یتوکد  اشریشیابر باکتری 

 ،پنومونیدده اسددترپتوکوکوس، آیرو ینددوزا سددودوموناس

 صدورت گرفتده   میرابیلیس پروتئوسو  پنومونیه کلبسیال

، mg/ml 2 میددرابیلیس  رتئددوس بددرای پ   MIC، اسددت 

 اشریشدیا کدوتی  ، mg/ml 21 اورئدوس استافیلوکوکوس

mg/ml 31   سددددودوموناسو  پنومونیدددده کلبسددددیالو 

نسددبت بدده آن مقداوم بودنددد. و دارچددین در   آیرو یندوزا 

و  اشریشدددددیا کدددددوتیبدددددر  mg/ml 64 غلظدددددت

بدر   mg/ml 123 و در غلظدت  اورئدوس استافیلوکوکوس

 سدودوموناس و  میدرابیلیس  تئدوس وپر، پنوموبیه کلبسیال
 . (Shareef, 2011) موثر است آیرو ینوزا

ثیر اسدانس سده گونده    أدر مطالعه خود تد  سدیدکنمرزه: 

که این بررسی نمود  Bو A یدیتسالمونال پارامرزه را بر 

درصددد باعدده  1و   1/2سدده گوندده اسددانس در غلظددت 

 پدداراتیدی سددالمونالکدداهش رشددد دو نددو  بدداکتری    

ثیر أتااسمی پیربلوطی  .(1333و همکاران، )سدیدکن شد

 مونوسیتو نز لیستریاترکیبی آویشن و نعنا  و مرزه را بر 

 4روز در  14و  7مورد بررسی ارار داده است و پس از 

میدزان  بده   درصدد 1و غلظدت اسدانس    سلسیوسدرجه 

 Ghasemi) توجهی باعه مهار رشد باکتری گردیدد اابل

Pirbalouti, 2010) .  

هدای میخد ، پونده،    یر اسانسثأتآنجندا در مطالعه  پونه:

، اشریشدیا کدوتی  هدای  ، گل سدرخ بدر بداکتری   دارچین

 لیسددتریا، سددرئوس باسددیلوس، موریددومتیدددی سددالمونال
مورد بررسی ارار گرفت کده میخد  بدا غلظدت      اینوکوا

اشریشدیا  و  موریدوم تیددی سدالمونال  درصد از رشد  1/2
ترتیب از رشد درصد به 3/1و  21/1و در غلظت  کوتی

جلدوگیری   مونوسدیتو نز  لیسدتریا و  سدرئوس  باسیلوس

درصددد از رشددد   11/2کددوهی در غلظددت  . پونددهکددرد

و  1/1و در غلظددت  اشریشددیا کددوتیسددالمونالتیدی و 

و  سدرئوس  باسدیلوس درصد بده ترتیدب از رشدد     11/1

در سددرخ گددل کددرد وجلددوگیری  مونوسددیتو نز لیسددتریا

درصد و دارچدین در   3/1، 71/1، 71/2، 3/2های غلظت

درصد به ترتیدب از   11/2، 11/2، 11/3، 1/3های غلظت

اشریشددیا و  موریدوم تیددی  سدالمونال هدای  رشدد بداکتری  
 مونوسددیتو نز ایسددتریلو  سددرئوسباسددیلوسو  کددوتی

احسدانی و   .(Angienda et al., 2010)کدرد   یریجلدوگ 

ولورین و اسانس پونه و نعندا  را  مون توأمثیر أت همکاران

 اشریشددیا کددوتیو  سددرئوس باسددیلوسبددر بددا کتددری 

O157:H7    مددورد مطالعدده اددرار داد و حددداال غلظددت

و  µg/ml 1111 سدرئوس  باسیلوسمهارکنندگی پونه بر 

و اسدانس نعندا  بدر دو     µg/ml 4166 اشریشدیا کدوتی  

)احسددانی و همکدداران،   بددود µg/ml 11111بدداکتری 

1331)  . 

 اسانس گیاهان بومی ایران   

ترین مناطق دنیا از حیده تعدداد و تندو     ایران از غنی   

که در صورت شدناخت علمدی،    باشدگیاهان دارویی می

بددرداری صددحیح ایددن گیاهددان  کشددت، توسددعه و بهددره

زایدی و  توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشدتغال می

یاهدان  ندتی داشدته باشدند. از جملده ایدن گ    صادرات غیر

؛ صادق زاده 1331)داداش پور و همکاران،  انوا  آویشن

؛ خنجدری  1331؛ مشا  و همکاران، 1331و همکاران، 

؛ 1333)محمودی و همکاران،  پونه(، 1331و همکاران، 

)محبددوبی و فددیض  ، مددرزه(1336رسددولی و همکدداران، 

 اویارسددالم، (Ghasemi et al., 2010؛ 1333آبددادی، 

سدلطان دتل و   ) ، رزمداری (1333)مجاب و همکداران،  

)رسدولی و   گلی، اسطوخدوس و مریم(1331همکاران، 

، (1336)صدادری و همکداران،    ، بابونه(1373همکاران، 

)طددالعی و  سددرخ، شددنگ و شمشدداداناری، بددنتددرهشدداه
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)کاظم الوندی و همکاران،  فلدلی، نعنا (1337همکاران، 

 اکوتیکد  و (1333)نوری و همکداران،   ، دارچین(1333

کدده بددر  هسددتند  (1333و همکدداران،  سددلطانی نددژاد )

، Bو A پددداراتیدی سدددالمونالهدددایی از ابیدددل بددداکتری

اشریشدیا  و  سرئوس باسیلوس، اورئوساستافیلوکوکوس
اشریشدیا  ، اورئدوس  استافیلوکوکوس، O157:H7 کوتی

 ،لوتئددوس میکروکوکددوسی، دددیت سددالمونال ،کددوتی

 انتروبداکتر ، انتریکدا  السدالمون  ،آیرو یندوزا  سودوموناس
 ایسددتریل ،اورئددوس اسددتافیلوکوکوس ،آیرو ینددوزا

 .بودندو غیره موثر  سرئوس باسیلوس، تو نزیمونوس

ش  یکی از اهداف مهم صنایع غذایی تولید مدواد  بی   

که ارزش غذایی است د افزایش ایمنی و غذایی با رویکر

 در حدد  سدالمت جامعده نیدز    جامعه  ازیه بر رفع نوعال

هدای اخیدر مطالعدات فراواندی در     باشد. در سالثر میؤم

هدای طبیعدی و   بی اسدانس وخصوث خواث ضددمیکر 

هدای شدیمیایی در   دارندده جدای نگده  ها بده استداده از آن

اسددت. بررسدی و مددرور  صدنایع غدذایی صددورت گرفتده   

 کشددورها،مطالعددات انجددام شددده در ایددران و سددایر    

 ،یوسددریضدو ،یضددداارچ ،یکروبیضدددم یهددایژگددیو

 تأییدد را  یاهید گ یهااسانس یدانیاکسیو آنت ،یضدانگل

در محافظدت مدواد    زید ن هدا از اسدانس  ینمودند و برخد 

تواند که این موارد می اندمورد استداده ارار گرفته ییغذا

سهم بزرگی در صدنایع غدذایی و افدزایش مددت زمدان      

چندان  ماندگاری مواد غذایی بده عهدده گیدرد. البتده هدم     

ثیرات أتددری در زمیندده بررسددی تدد  سددتردهمطالعددات گ

ها تزم وضروری بده  اکسیدانی اسانسو آنتی ضدمیکربی

 رسد.نظر می

   

 

 منابع

  ،گیدری و  (. انددازه 1332زهدرا )  زاده امصدری، و طبیدب  کدامبیز تریجانی،  ؛فریبا ؛ زمانی هرگالنی،پرویزآبرومند آذر

شناسی عنصر سلنیم در برخی از گیاهان خوراکی و دارویی به سه روش استخراجی. مجله علوم غذایی و تغذیه، گونه

 .34-71 :، صدحات2، شماره 11دوره 

 (. ترکیدب شدیمیایی و اثدرات ضدد میکروبدی      1331نی، علی؛ محمودی، رزاق؛ زار ، پیمان و حسدنی، عبداس )  احسا

لیسدتریا  علیده    (Pimpinella anisum)و بادیدان رومدی   (Allium ascalonicum) های روغنی گیاهدان موسدیر  اسانس
 .317-323 :، صدحات3شماره  21در پنیر سدید آب نمکی. مجله پژوهشهای صنایع غذایی، دوره،  مونوسیتو نز

 ( شناسایی ترکیبات شدیمیایی اسدانس گیداه    1331احمدی، زهرا؛ ستار،ی مرتضی؛ طبرایی؛ بهمن و بیگدلی، محسن .)

دوماهنامده مدرداد و   ) 3, شدماره  14پزشدکی ارا . دوره  بومادران و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی. مجله دانشگاه علوم 

 .1-11 :شهریور(، صدحات

 زاده موسوی، حسینعلی؛ بکایی، سدعید؛ طاهرخدانی،   ه، حسن؛ آخوندزاده بستی، افشین؛ می اای، علی؛ ابراهیماختیارزاد

در  (Listeria momocytogenes) لیسدتریا منوسدایتو نز  (. اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار 1331پگاه و همکاران )

 .33-36 :، صدحات41، شماره 4ماهی شور. فصلنامه گیاهان دارویی، دوره 

http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=12975&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2++%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=12975&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2++%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13484&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7++%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13484&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7++%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=12976&_au=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B2++%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=12976&_au=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B2++%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13485&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13485&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13485&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://jftn.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13485&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
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 هدای  (. شناسایی ترکیب1333) پیری، خسدرو ؛ احمدوند، گودرز؛ داودی، پوراندخت و اثنی عشری، محمود؛ یزدی، زهراا

شیمیایی و بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس گیاه نعنا  فلدلی بر تعدادی از سویه های میکروبی. مجله ارمغدان داندش،   

 .14-41 :، صدحات3، شماره 14دوره 

 (. بررسدی  1337محمددتقی ) و گلمکدانی،   سید هدادی رضوی،   زهرا؛امام جمعه،  منوچهر؛حامدی،   عاطده؛، برومند

  ، O157:H7اشرشدیاکوتی ، استافیلوکوکوس اورئدوس یت ضدمیکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی خاص

مجله پژوهشهای علدوم و صدنایع غدذایی     با استداده از آزمایش حساسیت رات در محیط مایع. سالمونال تیدی موریوم

 .13-63 :، صدحات7ایران. سال چهارم، شماره 

 (. بررسدی اثدر ضددمیکروبی چندد ندو       1336وش؛ اصغری، غالمرضا و رضایی، زیندب ) جاللی، محمد؛ عابدی، داری

، 13، شدماره  17. مجلده دانشدگاه علدوم پزشدکی مازنددران، دوره       .Pycnocycla spinosaعصاره مختلف میوه گیداه 

 .76-36صدحات 

     (. بررسدی اثدر اسدانس    1333)جعدرزاده خالدی، کامران؛ آاازاده مشگی، مهزاد؛ شریدان، انوشده و تریجدانی، کدامبیز

ای در سوپ آماده تجارتی. مجلده بیوپداتولو ی مقایسده    اورئوس استافیلوکوکوسرزماری بر روی روند رشد باکتری 

 .211-264 :، صدحات2ایران، دوره هدتم، شماره 

    ( برر1333حسینی، هیام؛ هندالی، سمیه؛ پریشانی، محمدرضا؛ ازلباش، غالمرضدا و عدامری، عبددالغنی .)   سدی اثدرات

های ناشدی از  های متداول در درمان عدونتبیوتی باکتریایی عصاره آبی گیاه شبدر ترش  و مقایسه اثر آن با آنتیضد

 .113-117 :صدحات ،33، شماره 1. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره اشرشیاکلیو  استافیلوکو  اورئوس

 (. 1331فدردین )  احمددی، و میر سدید مهددی  سیدین اردبیلی،  نازیال؛  درویشی، شعله؛اربانمحمد؛ درویشی،   ،حندی

 اشریشدیاکوتی ، استافیلوکوکوس اورئدوس  هایبر روی باکتری بررسی خواث ضدباکتریایی اسانس شیره درخت بنه

 .  1-11 :، صدحات1، شماره 17. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره کلستریدیوم اسپورو نسو

 ( بررسی فعالیت بیولو یکی اسانس 1332حکیمی میبدی، محمد حسین؛ افخمی عقدائی، محمد و میرجلیلی، فاطمه .)

 .2-1 :، صدحات61ایرانی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره   Artemisia persicaدرمنه 

 (. اثر اسانس آویشن شیرازی، 1331؛ رضویلر، ودود؛  آخوندزاده بستی،  افشین و  جمشیدی، عبداله )خانزادی، سعید

پژوهشدهای  . BHIدر محدیط بدراث    A کلستریدیوم بوتولینوم تایپداری بر احتمال رشد زمان نگهاسید استی ، دما و 

 .23-31 :، صدحات2، شماره 2. دوره علوم و صنایع غذایی ایران

 (. اثدر اسدانس آویشدن شدیرازی بدر      1331سلطانی، مهدی ) خنجری، علی؛ آخوندزاده بستی، افشین؛ رکنی، نوردهر و

در محیط آبگوشت الب و مغز. مجله علوم و صدنایع غدذایی ایدران، دوره     پاراهمولیتیکوس ویبریوروی احتمال رشد 

 .37-46 :، صدحات1، شماره 3

 درویدش، علیپدور   و  تقدی زاده، مسدعود  ؛ سدیدکن، فاطمده ؛ ی، رحیمسروری زنجان؛ رسولی، ایرج؛ داداش پور، مهدی

زدایی نیتری  اکساید و سمیت سدلولی اسدانس آویشدن دندایی. مجلده علدوم       فعالیت ضدمیکروبی، رادیکال (.1331)

 .  37- 47 :، صدحات1، شماره 14شناسی زیستی، دوره  کی مدرس: آسیبپزش

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%2059-68%20%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF&lastName=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%2059-68%20%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF&id=3505
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C&lastName=%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C&id=6866
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87&lastName=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87&id=6867
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&lastName=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&id=6868
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&lastName=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&id=6868
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%DA%AF%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&lastName=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%DA%AF%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&id=6869
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 ( بررسی اثرضدباکتریایی اسدانس گیداه داروئدی ریحدان    1333دانشیان مقدم، امیر محمد .) (Ocimum basilicum L)  

، پنجمین همایش ملدی ایدده هدای ندو در کشداورزی     Staphylococcus aureus  استافیلوکوکوسوارئوسروی باکتری 

 .1-3 :دانشگاه آزاد اسالمی اصدهان، صدحات

   داردرفشی، محمد جواد؛ بهرامی، غالمرضا؛ صادای، احسان؛ خان احمدی، معصومه؛ محمدی، میترا و محمدی، رضدا

در طی تولید و نگهداری پنیر سدید ایراندی. علدوم    وساستافیلوکوکوس اورئ(. تأثیر اسانس گیاه چویر بر رشد 1332)

 13.-21 :، صدحات4، شماره 3تغذیه و صنایع غذایی ایران، دوره 

 هدای  اجزای متشکله روغن(. شناسایی 1333؛ ده پورجویباری، عباسعلی و رودگرکوهپ، محمدعلی )راهداری، پروانه

، 1، شماره 1، دوره  های طبیعی ایراناکوسیستم. مجله Consolida orientalisاسانسی و بررسی اثر ضدمیکروبی گیاه 

 .31-31 :صدحات

 (. بررسی اثدر ضددمیکروبی اسدانس سدماق روی بداکتری      1331؛ خامدا، کاوه و  رجبی خرمی، افشین )رادمهر، بهراد

 .1-3 :، صدحات2، شماره 1و تعیین اجزای آن. مجله بهداشت مواد غذایی، دوره  سالمونالتیدی موریوم

 ،(. 1336محمددهادی )  و فکدور،  مسعودزاده، تقی ؛محمدبااررضایی،  ؛داودنیا، یادگاری ؛لطیفگچکار،  ؛ایرج رسولی

بدا    .Chenopodium ambrosioides L و .Mentha spicata L هدای اسانسدی  های ضدمیکروبی روغنرابطه فعالیت

-113 :، صددحات 4، شدماره  23دوره زدایی آنها. مجله گیاهان دارویی و معطر ایران. اکسیدانی و رادیکالخواث آنتی

432. 

   ( بررسدی فعالیدت ضددمیکروبی و ترکیبدات شدیمیایی اسدانس گدل       1373رسولی، ایرج؛ رضایی، محمدباار .)  هدای

 173.-131 :، صدحات4، شماره 7کرمان، دوره  اسطوخدوس و مریم گلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی

  ( بررسدی تداثیر اسدانس سده گونده مدرزه       1333سدیدکن، فاطمه؛ عسگری، فاطمه؛ صادق زاده، لیال و اولیا ، پرویدز .)

(Satureja mutica،S. edmondi  وS. bachtiarica )  22. مجلده زیسدت شناسدی ایدران، دوره     پداراتیدی  سالمونالبر ،

 .243-213 :، صدحات2شماره 

 ( 1333سعادتمند، سارا؛ عالالدینی، علیرضا و صالحی، مجیب .)      بررسی خدواث ضددمیکروبی اسدانس گیداه پامچدال

-GC یبات شدیمیایی آن بده روش  و تعیین ترک  Staphylococcos aureus بر باکتری (Dionysia revolute) ایصخره

Mass12-63 :، صدحات2، شماره 1)علوم زیستی(، دوره . مجله فیزیولو ی و تکوین جانوری. 

 تکتوباسیلوستأثیر اسانس آویشن بر فعالیت  (.1337یه و عابدی نیا، احمدرضا )سرابی جماب، محبوبه؛ نیازمند، راض 

، پژوهشدکده علدوم و   هجدهمین کنگره ملی علوم و صدنایع غدذایی  . ، باکتری آغازگر ماست پروبیوتی اسیدوفیلوس

 .21-21 :صنایع غذایی خراسان رضوی، صدحات

 (. 1331محمدامین؛ رضایی، محمددباار؛ مرادشداهی، علدی؛ خلددبرین، بهمدن و برازندده، محمدمهددی )        پور،سلطانی

در زمدان   (Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdae) هدای موجدود در اسدانس گیداه مورخدوش     بررسدی ترکیدب  

 .42-47 :، صدحات21، شماره 1دهی در مناطق مختلف رویشی استان هرمزگان. فصلنامه گیاهان دارویی، دوره گل
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 (. مطالعه اثر ضدباکتریایی اسانس و عصاره متدانولی  1333نژاد، شهال؛ ستایی مختاری، طیبه و رهبریان، پرویز)سلطانی

 .6-1 :، صدحات1، شماره 2های بیماری زا. مجله زیست فناوری میکروبی، دوره کاکوتی کوهی بر برخی از باکتری

  ،(. بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصداره متدانولی   1333طیبه و سلطانی نژاد، میترا )سلطانی نژاد، شهال؛ ستایی مختاری

در شدرایط   اسدترپتوکوکوس پیدو نز   واشریشدیا کلدی   ، استافیلوکوکوس اورئدوس های برس اکالیپتوس بر علیه باکتری

 . 21-27 :، صدحات4، شماره 2ست فناوری میکروبی، دوره زیآزمایشگاهی. مجله 

 بررسی اثدرات ضددمیکروبی اسدانس گیداه      (. 1333علی )، رضایی، محمد باار و مرادشاهی؛ پور، محمد امینسلطانی

، 3، شدماره  21مجله گیاهان دارویی و معطدر ایدران. دوره   . (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo)مورخوش 

 .277-231 :صدحات

  گلنداز و   مبصری، سولماز؛  آاا امیری، محمد حسین؛  ،مسعود؛ یزدی اربانزاده مشگانی،  سلطان دتل، محمد مهدی؛

 هدای ورئدوس ا اسدتافیلوکوکوس اثرات ضدباکتریایی اسانس رزمداری بدر روی   (. 1331ترانه پیمانه ) ،عابدی محتسب

، 1، شدماره  16کی کردسدتان، دوره  . مجله دانشگاه علدوم پزشد  سیلین جدا شده از بیماران و مواد غذاییمقاوم به متی

 .  73-31 :صدحات

  ،(. تعیدین اثدر ضددباکتریایی    1337رضدا ) و امیددبیگی،   غالمرضدا  ؛ گودرزی،مرتضی  محمدجمال؛ ستاری،سحرخیز

 .47-11 :، صدحات1، شماره 24دوره گیاهان دارویی و معطر ایران،  . مجله.Tanacetum parthenium L اسانس گیاه

 بداری، محمدود رضدا    سدیگارودی، فرحنداز و زاد  روحانی، سیدمهدی؛ تاجی ، حسدین؛ خلیقدی  رهنما، محمد؛ رضوی

(. بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و نایسین به تنهایی و ترکیبی بدا یکددیگر بدر علیده     1333)

 .121-131 :، صدحات32شماره  ،4مغز. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره  -در آبگوشت الب  تو نلیستریا مونوسی

 هدای  (. اثدر عصداره دانده خاکشدیر بدر ممانعدت از رشدد سدویه        1331) شاهنده، زهرا؛ موتنا، زهرا؛ فرزین وش، طیبه

 :، صددحات 1، شدماره  3، دوره مجله دانشگاه علوم پزشدکی بابدل  . اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوساستاندارد 

31-26. 

 (. مطالعه خدواث ضددمیکروبی عصداره هیددروالکلی گیداه      1333، اصغر؛ نغماچی، محسن و بهرامی، سمانه )شریدی

   .373-337 :، صدحات4، شماره 11بیلهر. ارمغان دانش، دوره 

   ( اثدر اسدانس بابونده بدر تولیدد بیدوفیلم در       1336صادری، حوریه؛ اولیا، پرویز و هاشدمی، سیدرضدا .) سدودوموناس 

 :، صددحات 2، شدماره  1مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، دوره . آئرو ینوزا

14-3. 

 ( 1331صادق زاده، لیال؛ سدیدکن، فاطمه و اولیا، پرویز .)     س آویشدن  بررسدی ترکیدب و خدواث ضددمیکروبی اسدان

 .12-16 :، صدحات2، شماره 13. مجله پژوهش و سازندگی، دوره  (Zataria mulrifolra) شیرازی

  (. 1333صدالحی، تقدی و بهلدولی اسدگویی، سدمیه )     صادای، احسان؛ آخوندزاده بستی، افشین؛ می اای، علی؛ زهرایدی

در پنیدر سددید    استافیلوکو  اورئوسرشد  بر اسیدوفیلوس تکتوباسیلوسارزیابی آثار اسانس زیره سبز وپروبیوتی  

 .141-131 :، صدحات34، شماره 2ایرانی. فصلنامه گیاهان دارویی، دوره 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4435
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84+
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%8A%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%8A%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7+%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7+%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://sjku.muk.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53160&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53161&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53161&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53162&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53162&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=38871&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=38871&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C
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http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1195
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1195
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=39669&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 ( اثر ضدباکتریایی عصاره1337طالعی، غالمرضا؛ مشکوه السادات، محمدهادی و موسوی، سیده زهرا .)  ،های شداهتره

، 11مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگدان، دوره   بن سرخ، شنگ، شمشاد اناری و دو گونه آویشن بومی لرستان.

 .31-31 :، صدحات1شماره 

 ( مطالعه تأثیر ضدباکتریایی اسانس گیاه زیره سبز بدر  1331فضل آرا، علی؛ صادای، احسان و رستمی سلیمانی، پگاه .)

 .31-44 :، صدحات31، شماره 3، دوره مجله علوم وصنایع غذاییدر پنیر سدید ایرانی.  لیستریا مونوسیتو نزباکتری 

 (. اثدرات  1331فر، عذرا؛  تاجی ، حسین؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ مرادی، مهران و علی اکبرلدو، جدواد )  فرهنگ

 3داری ور بر روی عوامل فساد باکتریایی پتی گوشت گاومیش در دمدای نگده  ترکیبی اسانس میخ  و عصاره دانه انگ

 .116-111 :، صدحات1، شماره 21دوره درجه سانتی گراد. مجله پژوهشهای صنایع غذایی، 

   (. بررسدی فعالیدت ضددباکتری عصداره گیداه شدون      1336) اسدمتی، ماریدا (Sambucus ebulus)   تریعلیده دو بداک 

Staphylococcus aureus ATCC 1341  وPseudomonas aeruginosa ATCC 2785  1. مجله علوم زیسدتی، دوره ،

 .73-32 :(، صدحات3)پیاپی  3شماره

 بررسدی ترکیدب شدیمیایی و اثدر ضددمیکروبی      (. 1333زاد )و آاازاده مشگی، مده  انوشه؛ شریدان، کاظم الوندی، رضا

 .311-364 :، صدحات4، شماره 7، دوره ایپاتوبیولو ی مقایسه . مجلهاسانس گیاه نعنا  فلدلی

 فدر، آرش  رضا؛ بکایی، سعید و عباسیبستی، افشین؛ خسروی، علیگندمی نصرآبادی، حسن؛ می اای، علی؛ آخوندزاده

، 27، شدماره  3یاهدان دارویدی، دوره   . فصدلنامه گ آسدپر یلوس فدالووس  (. اثر اسانس آویشدن شدیرازی روی   1337)

 .11-41 :صدحات

 ( اثر ترکیبی اسانس دارچین و آویشن شیرازی بر رشدد  1331مشا ، زهره؛ مرادی، بیژن و مرادی، بهروز )Bacillus 

cereus  62-73 :صدحات ،42شماره  ،2در ی  مدل غذایی. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره. 

  باکتریدایی اسدانس و عصداره آبدی     (. بررسدی اثدر ضدد   1333علی )عربخانی، محمدمحمودی، هادی؛ رهنما، کامران و

 ،4دار. فصدلنامه گیاهدان دارویدی. دوره    های عامل شانکر و لکه برگی درختدان میدوه هسدته   گیاهان دارویی بر باکتری

 .34-42 :، صدحات36شماره 

 های آویشن، مرزنجوش، مدرزه و  بی اسانس(. بررسی اثر ضدمیکرو1333مهدی )آبادی، محمدمحبوبی، محدثه و فیض

 آسپر یلوس نایجر، آسدپر یلوس فدالووس.   هایاارچ اشریشیاکلی، سالمونال تیدی موریوم و هایاکالیپتوس بر باکتری

 .137-144 :، صدحات11، شماره 2فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 

  (. مطالعه تأثیر اسانس گیداه  1331نژاد، رضا )ااسممحمدی، خسرو؛ کریم، گیتی؛ حنیدیان، شهرام؛ تاری نژاد، علیرضا؛

در پنیر سدید آب نمکی طی فرآیند تولید و نگهداری. دوره  Escherichia coli O157:H7 آویشن شیرازی بر باکتری

 .63-73 :، صدحات2، شماره 1

http://rms.scu.ac.ir/Modules/Journals/JournalInfo.aspx?JID=318&Culture=1
http://rms.scu.ac.ir/Modules/Journals/JournalInfo.aspx?JID=318&Culture=1
http://foodresearch.tabrizu.ac.ir/issue_100_199_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1390%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-139.html
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=24914
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=144495
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=100486
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=100486
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=164925
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=164925
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=164925
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4763
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4763
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  (.  اثدر  1333ر )محمودی، رزاق؛ احسانی، علی؛ تاجی ، حسین؛ آخوندزاده بستی، افشین و خسرو شاهی اصل، اصدغ

در پنیدر سددید ایراندی. فصدلنامه      استافیلوکوکوس اورئدوس  تکتوباسیلوس کازئیبرضدمیکروبی اسانس پونه کوهی و 

 .147-161 :، صدحات1، شماره 21های صنایع غذایی، دوره پژوهش

   ( 1337موسوی، میرحسن؛ آخوندزاده بستی، افشین؛ می اای، علی و زهرایی صدالحی، تقدی .)    اثدرات اسدانس آویشدن

. هجدهمین کنگره ملی علدوم و صدنایع   در سوپ جو تجارتی سالمونال تیدی موریومشیرازی و نایسین بر روی رشد 

 .21-21 :غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد، صدحات

 ( بررسی اثر اسدانس زیدره   1331مرادی، بهروز؛ مشا ، زهره؛ آخوندزاده بستی، افشین؛ مرادی، بیژن و برین، عباس .)

، 3در ید  مددل غدذایی. مجلده گیاهدان دارویدی، دوره اول، شدماره         باسدیلوس سدرئوس  سبز بر روی رشد باکتری 

 .33-112 :صدحات

        ،مهاجرفر، طاهره؛ حسین زاده، اعظم؛ آخوندزاده بستی، افشین؛ خنجدری، علدی؛ می داای، علدی و گنددمی نصدرآبادی

. لیستریا مونوسدیتو نز ( لیزوزیم و آویشن شیرازی روی MIC(. تعیین میزان حداال غلظت بازدارندگی )1331حسن )

 .71-77 :، صدحات44، شماره 4فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 

 ندژاد، حسدن و سداعی    ای؛ عبدالرسدول؛ ملکدی  هددی؛ ارومیده  مرادی، مهران؛ تاجی ، حسین؛ رضوی روحانی، سید م

رندگ و اثدرات ضددباکتریایی فدیلم خدوراکی      اکسدیدانی،  (. ارزیابی خصوصیات آنتدی 1333دهکردی، سید سیاوش )

-313 :، صددحات 4، شدماره  11. ارمغان دانش، دوره منوسیتو نز لیستریاکیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی علیه 

311. 

  دهندده اسدانس و   (. بررسدی مدواد تشدکیل   1333نژاد، محمدد ) آور، بهمن و کمالیمجاب، فراز؛ وحیدی، حسین؛ نی

-37 :، صدحات32، شماره 4. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره (Cyperus rotundus L) وم گیاهاثرات ضدمیکروبی ریز

31. 

 ( مقایسه اثرات ضدمیکروبی غلظت1331مشرای، منصور و ممتازی، فرزانه .)های الکلی رزمداری  های مختلف عصاره

(Rosmarinus officinalis( علددف چددای ،)Hypericum Perforatumو )  کدداجیره(Carthamus Tinctorius بددر )

، 2، شدماره  11. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره O157ی اشرشیا کوتمراحل مختلف رشد باکتری 

 .113-1114 :صدحات

 ،های شدیمیایی و  (. شناسایی ترکیب1333آرمیتا )و فرهمند،  حسنساتری،  ؛عبدالرضا ؛ ایرج منصوری،محمد  مقتدر

. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایدران،  (Bunium persicum Boiss) بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس بذر زیر

 .21-27 :، صدحات1، شماره 21دوره 

 هدا و ادارچ   (. بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره پیاز و زنجبیل بدر روی بداکتری  1333زاد، بهنام )مومنی، لیدا و زمان

تناسلی. مجلده دانشدگاه علدوم پزشدکی     -های ادرار افراد مبتال به عدونت ادراری جدا شده از نمونه آلبیکانس کاندیدا

 .31-37 :، صدحات4، شماره11شهرکرد، دوره 

http://www.civilica.com/Paper-NCFOODI18-NCFOODI18_069=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Paper-NCFOODI18-NCFOODI18_069=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.html
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 سانس (. بررسی اثر نگهدارندگی ا1333) نوری، نگین؛ توریان، فهیمه؛ رکنی، نوردهر؛ آخوندزاده، افشین؛ می اای، علی

در همبرگر با استداده ازتکنولو ی ترکیبدی.   E. coli O157:H7دارچین و درجه حرارت نگهداری بر روی میزان رشد 

 .31-42 :، صدحات23، شماره 7فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، دوره 

 ( اثر ضدمیکروبی عصاره متانولی پوسدت پرتقدال  1333نخعی مقدم، محبوبه .) (Citrus sinensis )  هدای  علیده ایزولده

در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی زیست فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسالمی، دوره  هلیکوباکتر پیلوریکلینیکی 

 .37-43 :، صدحات2، شماره 1

  ،(. ارزیدابی اثدر ضددمیکروبی    1336آریو شداهین ) جعدری،  و منصوربیات،  ؛محمدرضاپورمند،   ؛محمدحسینیزدی

 اسدترپتوکوکوس بدر   Eucalyptus officinalisو  Zataria multiflora Boiss. ،Myrtus communis Lهدای  اسدانس 

، 23دوره مجله گیاهان دارویی و معطر ایران.  in vitroبا روش  هموفیلوس آندلوانزا و مورکسال کاتارهالیس پنومونیه،

 477-433 :، صدحات4 شماره
 

 Abouhosseini Ttabari, M., Youssefi, M.R., Ghasemi, F., Ghias Tabari, R, Haji Esmaili, R. and Yousefi 

Behzadi, M. (2012). Comparison of antibacterial effects of eucalyptus essence, mint essence and 

combination of them on staphylococcus aureus and escherichia coli isolates. Middle-East Journal of 

Scientific Research, 11(4): 536-540 

 Ansari, M., Larijani, K. and Tehrani, M.S. (2012). Antibacterial activity of Lippia citriodora herb 

essence against MRSA Staphylococcus aureus. african journal of microbiology research, 6(1): 16-19. 

 Al-Dhaher, Z.A. (2008). The antibacterial activity of aqueous extract of cinnamon and clove against 

staphylococcus aureus. al-nahrain university, 11(2):131-135. 

 Angienda, P.O., Onyango, D.M. and Hill, D.J. (2010). Potential application of plant essential oils at 

sub-lethal concentrations under extrinsic conditions that  enhance their antimicrobial effectiveness 

against pathogenic bacteria microbiology research. African Journal of Microbiology Research, 4(16): 

1678-1682. 

 Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a 

review. International Food Microbiology, 94: 225-253. 

 Cowan,  M.M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. clinical microbiology review, 12: 564-

582. 

 Dupont, B.F., Dromer, F. and Improvisi, L. (1996). The problem of resistance to azoles in candida.  

journal of medical mycology, 6(2): 12-19. 

 Ghasemi Pirbalouti, A., Rahimi, E. and Moosavi, S. (2010). Antimicrobial activity of essential oils of 

three herbs against  listeria monocytogenes on chicken frankfurters. Acta agriculturae Slovenica. 

95(3): 223-219.  

 Imelouane, B. (2005). Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of thyme 

(thymus vulgaris) from eastern morocco. International Journal of Agriculture & Biology, 11(2): 208-

205.  

 Morris,  J.A,. Khettry, A,. Seitz Ew., (1979) Antimicrobial activity of aroma chemicals and essential 

oils. Journal of the American Oil Chemists's Society, 56(5): 595-603. 

 Nascimento, G.G. (2000). Antibacterial activity of extracts and phytochemicals on antibiotic resistant 

bacteria. brazilian microbiology, 31(4): 245-256. 

 Palmer, A.S., Steward, J. and Fyfe, L. (2001). The potential application of plant essential oils as 

natural preservatives in soft cheese. Journal Food Microbiology, 18: 463-470. 

 Rana, B.K., Singh, U.P. and Taneja, V. (1997). Antifungal and kinetics of inhibition by essential oil 

isolated from leaves of aegle marmelos. Journal Ethnopharmacology, 57(1): 29-34.  

http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53428&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53428&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53430&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53430&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53431&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53431&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53432&_au=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53432&_au=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53432&_au=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53432&_au=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ijmapr.rifr-ac.org/?_action=article&au=53432&_au=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/479491


صادقی و همکاران                                                                                                                                                                هامروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانس  

26 

 Srinivasan, D., Nathan, S., Suresh, T. and Lakshmana Perumalsamy, P.  (2001). Antimicrobial activity 

of certain indian medicinal plants used in folkloric medicine. Journal of Ethnopharmacology, 74(3): 

217-220.  

 Saikia, A.K. and  Sahoo, R.K. (2011). Chemical composition and antibacterial activity of  essential oil 

of lantana camaral. Middle-east Journal of Scientific Research, 8(3): 599-602.  

 Shareef, A.A. (2011). Evaluation of antibacterial activity of essential oils of cinnamomumsp.and 

boswellia sp. Journal of Basrah Researches (Sciences), 37(5): 60-71.  

 Tassou, C.,  J.E, N.G., (1995). Antimicrobial activity of essential oil of mastic gum (pistacia lentiscus 

var. chia) on gram positive and gram negative bacteria in brith and in model food biodeterioration and 

biodegradation, 12: 411-420. 

 Tserennadmid, R., Tako, M., Galgoczy, L., Papp, T., Vagvolgyi, C., Gero, L., et al. (2010). 

Antibacterial effect of essential oils and interaction with food components. central european Journal of 

Biology, 5(5): 641-648. 

 Xianfei, X., Xiaoqiang, C., Shunying, Zh. and Guolin, Z. (2007). Chemical composition and 

antimicrobial activity of essential oils of chaenomeles speciosafrom china. food chemistry, 100(4): 

1312-1315.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741

