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 چکیده
 اثرات ارزیابی طبيعی، های نگهدارنده به غذایی مواد توليدکنندگان توجه و شيميایی های نگهدارنده جانبی اثرات به توجه با امروزه     

 و ساقه از گيری اسانس تحقيق این در. رسد می نظر به ضروری غذایی و آزمایشگاهی های مدل در طبيعی های نگهدارنده ضدميکروبی

 کرفس آب شد.انجام  MS-GC از استفادهبا  آنهای  ترکيبشناسایی  و روش تقطير با( L. Anethum graveolens) شوید گياه برگ

 روش به باکتریایی کشت و تهيه شد سریالی سازی  ترقّ آن از سپس گردید فاسد تاشد  نگهداری اتاق دمای در زرو 3 مدت بهتازه 

 به اسانس مختلف های غلظت باکتریایی ضد اثر و ندشد سازی خالص باکتری مختلف های جدایه .گردید انجام (pour plate) پورپليت

 و ميکروبيولوژی استاندارد های روش با شوید اسانس به حساس های باکتری .شد بررسی غالب های باکتری روی دیسک انتشار روش

 جمعيت بر اسانس اثر و اضافه کرفس آب بهمؤثر  غلظت از سپس .گرفتند قرار شناسایی مورد rRNA 16S ژن تکثير روش

ای مردمی توسط ه مطالعه نيز در بين گروه مورد  اسانسهای مختلف  غلظت شد. پذیرش حسی بررسی غالب و کل های باکتری

 نتایج براساس .تصادفی و با سه تکرار انجام شد این تحقيق در غالب طرح کامالً .ای بررسی گردید پرسشنامه هدونيک پنج نقطه

 دهنده اسانس تشکيل های ترین ترکيب مهم( %2/1)فالندرن -بتا و( %2/73) فالندرن-آلفا (،%2/20) دیالپيول ،GC-MS حاصل از

ترین  غالب Acetobacter fabarum و Bacillus cereusباکتری ه دو ک ددا نشان ها از بالست توالی . نتایج حاصلبودندشوید 

ها اختالف  باکتری قطر هاله در اساس نتایج حاصل در بين پنج گروه غلظت از لحاظبر کرفس بودند. فاسدکننده آب یها باکتری

 العه حاضر نشان داد کهنتایج مط طور کلی به .بدست آمد 0333قطر هاله در هر دو باکتری در غلظت  بيشترینداری وجود داشت.  معنی

 .باشد می کرفس آببرای  مناسبی افزودنی ،کننده فاسد های باکتری کنترل از نظر و حسی ارزیابینتایج  براساسشوید  اسانس

 

  ،16S rRNA نگاری انگشت روش ،.Bacillus cereus ،Acetobacter fabarum ،Anethum graveolens L :کلیدی های واژه

 .فالندرن-آلفا
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 مقدمه

 از کمتر استفاده بر مبنی روزافزون عالقه و توجه
 و یافتن زمينه در تحقيقات انجام به منجر زیسنت های  نگهدارنده
 شده ضدميکروبی خاصيت دارای طبيعی مشتقات از استفاده
 مورد در موجود های نگرانی به توجه با اخير های سال در است.
 آنها احتمالی مضر هایاثر و شيميایی های نگهدارنده از استفاده
 است یافته افزایش گياهی های اسانس از استفاده به گرایش

(2010 .,al et khaledi zadehrJafa). و گياهی های اسانس 
 مورد دهنده طعم مواد عنوان به قدیم های زمان از آنها های ترکيب
 مواد این که است شده ثابت اکنون هم و گيرند می قرار استفاده
 .باشند می ضدميکروبی های فعاليت از وسيعی طيف دارای
 موادی ريبکارگ در دکنندگانيتول آگاهی شیافزا با امروزه
یی دارو وی بهداشت وی شیآرا ،ییغذا مواد در ژهیو به یعيطب

ghadamM Papari ) اند کرده دايپی شتريب تيمحبوب ها اسانس

2018 ,etabchiK & fard). ی کروبيضدمی ها تيفعال ها سانسا
 بردن نيب از سبب موارد ازی اريبس در و دارندی ا گسترده
ی اثرها نکهیا بدون ،شوند یم ها روسیو و ها قارچ ها، یباکتر

 ها اسانس باشند. داشته کننده مصرف سالمت بری نامطلوب
دارند، ی ا بالقوهی کیفارماکولوژ وی کیولوژيب یها تيفعال
 یعصنا وی داروساز حوزه دری فراوانی بردهاکاری دارا نیبنابرا
 .(al et Ali,. 2017) باشند یم ییغذا

 معطر ساله، یک گياهی (Anethum graveolens) شوید
 منشأ که است چتریان خانواده به متعلق دارویی خواص با
 هندوستان، پاکستان، در مدیترانه شرقی نواحی گياه این

 کاربرد منض شوید. باشد می مصر و ایران روسيه، خاورميانه،
 کاهش مانند دارویی خواص دارای غذایی، صنایع در وسيع
 ،بلغمی امراض همچنيناست.  خون چربی و قند نفس، تنگی

 و برطرف را طحال و کبد و معده ضعف یرقان، سکسکه،
 بکار معده تقویت و ادرارآور شکم، باد ضددرد، عنوان به
 الغر و ندارند غذا به زیادی اشتهای که کسانی برای .رود می

 کرده زیاد را اشتها زیرا ،است دارو بهترین شوید تخم هستند
 دهد می بدن به انرژی و بخشد می نيرو را معدهو 
(Ghalandari et al., 2016). خوب بسيار منبع یک شوید 
 .باشد می منگنز و آهن منيزیم،مانند  امالحی و فيبر ،کلسيم از

 از خاصی انواع شوید در موجود ارفرّ های روغن فعاليت
 دود سيگار، دود در که را بنزوپيرن مانند زا سرطان مواد
 دارد، وجود ها آشغال سوختن از ناشی دود و چوب زغال
 .(Shahriari & Davari, 2015) کند می خنثی

 در بار اولين که ستگياهي (Apium graveolent) کرفس
 های برگ شد. یافت شمالی اروپای زار شوره و باتالقی مناطق
 عالی منبعی ساقه که حالی در است، A ویتامين از غنی کرفس

 پتاسيم، زیادی مقادیر نيز و B1، B2، B6، C های ویتامين از
 آمينه اسيدهای و سدیم فسفر، آهن، منيزیم، کلسيم، اسيدفوليک،
 (Everard et al., 1994) باشد می ضروری

 و است متر سانتی 033 ارتفاع با دوساله گياه یک کرفس،
 خانواده جزو گياه این. دارد گوشتی ساقه و قوی بوی

 و بوده شکل بيضی صورت به گياه این ميوه .است چتریان
 ،کرفس ميوه رنگ .باشد می متر ميلی 2تا  5/0 آن عرض
 شود می مشاهده سياه های رگه آن در و بوده ای قهوه
(Bellaloui & Brown, 1998). 

 در ها اسانس از استفادهمورد  در کمی های گزارش
 های ميکروارگانيسم جمعيت کاهش منظور هب طبيعی شرایط
 بر آنها اثر ویر بر تحقيقات بيشتر و است بوده فساد عامل
 اثر تحقيقی در است. بوده بيماری شاخص های باکتری
 در شوید و بومادران گشنيز، گياه سه اسانس باکتریایی ضد

 منفی و مثبت گرم های باکتری روی بر آزمایشگاهی شرایط
 سه هر اسانسکه  داد نشان نتایج .شد داده قرار تأثير تحت
 توجهی قابل ضدميکروبی اثر شوید و بومادران گشنيز، گياه
 از بتوان است ممکن ود دار مطالعه مورد های باکتری روی
 کرد استفاده ها عفونت درمان در شوید از ویژه به آنها
(Ghaderi et al., 2012 .)دیگری تحقيق در همچنين 

 بر گشنيز و شوید بذرهای اسانس ضدميکروبی خاصيت
 Staphylococcus aureus، Escherichia های باکتری روی

coli و Salmonella typhimurium نتایج .گردید بررسی 
  باکتری و ترین حساس S. aureus باکتری که داد نشان

S. typhimurium بودند اسانس دو هر به باکتری نتری مقاوم 
(Bromand et al., 2012). 

 گياه عصاره باکتریایی ضد فعاليت دیگری مطالعه در
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 ،Staphylococcus aureus خالص های سوش عليه شوید
Escherchia coli، Pseudomonas aeruginosa، 

Salmonella typhimurium، Shigella flexneri بررسی 
 ضدميکروبی فعاليت گياه این عصارهکه  داد نشان نتایج .شد

 Sofia) داشت بررسی مورد های باکتری تمام روی مناسبی

et al., 2007). گياه اسانسکه  کردند ثابت محققان همچنين 
 و S. aureus های باکتری عليه باالیی بازدارندگی اثر شوید

Vibrio cholerae دارد (Derakhshan et al., 2017).  
 و شوید اسانس های ترکيب بررسی ضمن تحقيقاین  در

 طبيعی، کرفس آب فساد عامل غالب یها باکتری شناسایی
 عامل غالب های باکتری روی اسانس مؤثر های غلظت تأثير
 اسانس اثر و بررسی طبيعی و آزمایشگاهی شرایط در فساد
  شد. مطالعه طبيعی افزودنی عنوان به حسی ارزیابی نظر از

 

 ها روش و مواد

  شوید گیاه گیری اسانس

 اطراف کاشت مزارع از 0713 بهار فصل در شوید گياه
 توسط روز 3 مدت بهو  خشک سایه از پسو  تهيه شيراز
 از گرم 033 مقدار توزین از پس .گردید خرد برقی آسياب
 منتقل کلونجر به متصل بالون داخل به نمونه ساقه و برگ
شد.  اضافهبه آن  مقطر آب ليتر ميلی 333 مقدار و گردید
 آمده بدست اسانس .شد انجام ساعت 7 مدت به گيری اسانس
 های شيشه داخل در و گردید گيری آب سدیم سولفات توسط
  اسانس .شد آوری جمع )ویال( اسانس ویژه کوچک
 دمای در مخصوص ظروف در استفاده از قبل تا آمده بدست

 شدند نگهداری یخچال درون گراد سانتی درجه 5
(Purnavab et al., 2015). 
 

 دستگاه وسیله هب اسانس در موجود های ترکیب آنالیز

 ((GC-MS) گازی-جرمی نگار طیف

  به را مذکور گياه اسانس منظور این برای
 GC/MS (Gas chromatography mass دستگاه

spectrophotometer) مدل Agilent Technologies-

5975C-MS, 7890A ولت الکترون 33 یونيزاسيون ولتاژ با 
  داخلی قطر و متر 73 طول به HP-5MS ستون به مجهز
 دمای ریزی برنامه با ميکرون 25 ضخامت و متر ميلی 25
 دمای و دقيقه سه مدت به گراد سانتی درجه 63 ستون اوليه
 سرعت با دقيقه پنج مدت به گراد سانتی درجه 203 نهایی

 محفظه دمای و دقيقه در سيلسيوس درجه سه دمای افزایش
 آشکارساز محفظه دمای و سيلسيوس درجه 203 تزریق
 دهنده ليتشک های ترکيب و شد تزریق گراد سانتی درجه 253

 Papari ؛Munda et al., 2019) گردید تعيين اسانس

moghadam Fard et al., 2020.) 
 

 و (Total count) کلی شمارش فاسد، کرفس آب تهیه

 غالب باکتری سازی خالص

 کردن خشک و شستشو از بعد شد. تهيه تازه کرفس
 ميوه آب سپس شد. گيری آب برقی گيری ميوه آب وسيله به
 .شود فاسد تا شد نگهداری اتاق دمای در روز 3 مدت به

 رقّت وسيله به سازی رقّت ابتدا ها باکتری شمارش برای
 های رقّت از ليتر ميلی 0 سپس .انجام شد 03-3 تا سریالی
 محيط در (Pour plate) پليت پور کشت روش به شده تهيه
 کشت (PCA) (Plate count agar) آگار کانت پليت کشت
 شدند. داده

 مدت به گراد سانتی درجه 73 انکوباتور در ها نمونه سپس
 نهایت در گردید. گذاری گرمخانه ساعت 04 تا 20
 بود عدد 733 تا 73 بين آنها کلنی جمعيت که هایی پليت

 های باکتری سازی جدا برای آن دنبال به .شد کلی شمارش
 روی داشتند را جمعيت بيشترین که هایی باکتری غالب،
 Nutrition agar :(NA)) مغذی آگار کشت محيط
 گراد سانتی درجه 73 دمای در و شد داده خطی کشت

 های لوله به خالص های کلنی تک سپس شدند. نگهداری
 شناسایی برای تا گردید منتقل مغذی آگار حاوی آزمایش
 Sepahvand) گيرند قرار بعدی های آزمایش مورد ها باکتری

et al., 2007). 
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 اثر بررسی و اسانس از مختلف های غلظت تهیه
 شرایط در اسانس مختلف های غلظت باکتریایی ضد

 آزمایشگاه
 DMSO حالل از ها اسانس از مناسب های رقّت تهيه برای
 233 و 033 ،633 ،433 ،0333 های رقّت و گردید استفاده

µg/mL گردید تهيه استریل کامالً شرایط در (Walter et al., 

 دیسک انتشار روش از باکتریایی ضد اثر بررسیبرای  (.2011
(Disc diffusion) مورد های باکتری صورت بدین شد. استفاده 

 مغذی آگار کشت محيط کف در slim layerصورت هب آزمایش
 پس و تهيه واتمن کاغذ از غذیکا های دیسک شدند. داده کشت
 طوری هب ،گردید آغشته اسانس مختلف های غلظت به اتوکالو از
 .نداشتند اضافی رطوبت ولیشدند  خيس کامالً ها دیسک که

 داده کشت های پليت سطح روی ها کدیس استریل پنس با سپس
 دمای در ساعت 04-20 مدت به ها پليت شدند. داده قرار شده
 با شده ایجاد های هاله قطر شدند. داده قرار گراد سانتی درجه 73
 منفی کنترل عنوان به DMSO از شد. گيری اندازه دقيق کش خط

 اسانس به که هایی باکتری (.Garrity et al., 2004) شد استفاده
 گرفتند. قرار شناسایی مورد دادند نشان حساسيت شوید

 

 ها باکتری شناسایی

 بیولوژیک شناسایی

 .شد استفاده برگيس کتاب از بيولوژیک شناساییبرای 
 ،گرم آميزی رنگ های آزمون کلنی شکل بررسی از پس

 آزمون ،ءاحيا و اکسيداسيونآزمایش  ،اسپورآزمایش 
 و یندول، اH2S) بررسیدليل  به SIM آزمون ز،کاتاال
 قرار بررسی مورد کربوهيدرات تخمير آزمایش و (تحرک
 .( 2011et alHeath Farris ,.) گرفت

 

 تکثیرژن روش با باکتریایی های جدایه مولکولی شناسایی
16S rRNA 

 (PCR) پلیمراز ای هزنجیر واکنش و DNA استخراج

 هررای نمونرره ابترردا ،هررا برراکتری  DNA اسررتخرا  برررای
 مدت به و کشت MRS Broth کشت طمحي روی بر باکتریایی

 گرذاری  گرمخانره  گراد سانتی درجه 73 دمای در ساعت 20
 وندر براکتری  کشت از mL0 ها، باکتری رشد از پس .دندش

 برراال سرررعت بررا دقيقرره 2 مرردت برره و ریخترره ميکروتيرروب
(g00333) کامرل  طور به رویی مایع سپس گردید. سانتریفوژ 

 آوری جمرع  و کشرت  محريط  حذف منظور به .شد ریخته دور
 مردت  در 00333 دور برا  سرانتریفوژ  عمل باکتریایی، تيپل

  حاصررل رسرروب برره .شررد تکرررار دوبررار دقيقرره 2 زمرران
 حراوی  ميکروتيوب و اضافه ليزوزیم محلول ميکروليتر 233

 گرراد  سرانتی  درجره  73 دمرای  در دقيقه 73 مدت به مخلوط
 به k پروتئاز محلول ميکروليتر 23 آن دنبال به گردید. انکوبه
 نمونره  بره  TG2 بافر ميکروليتر 233 سپس ،شد اضافه نمونه
 در دقيقره  73 مردت  بره  کردن مخلوط از بعد .گردید اضافه
 دقيقره  05 مدت به آن از پس و گراد سانتی درجه 63 دمای
 اسرپين  ها تيوب .گرفت قرار گراد سانتی درجه 15 دمای در

 بره  %16-033 اترانول  ميکروليترر  233 آن از پرس  .شدند
 سرتون  .شردند  اسپين ها تيوب دوباره .گردید اضافه ها نمونه
TG تيرروب آوری جمررع تيرروب در CC2 و شررد داده قرررار 

 دقيقه 0 مدت به سپس .شد داده انتقال TG ستون به مخلوط
 از TG سرتون  آن از پرس  گردید. سانتریفوژ 4333 دور با

 آوری جمرع  تيوب یک به و گردید خار  آوری جمع تيوب
 برافر  رميکروليتر  533 برا  TG ستون. شد داده انتقال جدید
W1 00333 دور برا  دقيقره  0 مردت  به سانتریفوژ طریق از 

 دور آوری جمع تيوب درون محلول سپس شد. ادهد شستشو
 برافر  ليترر  ميکررو  353 با TG ستون آن از پس شد. ریخته
 00333 دور با دقيقه 0 مدت به سانتریفوژ طریق از شستشو
 دور آوری جمرع  تيوب درون محلول سپس گردید. شستشو
 برا  دقيقره  7 مردت  به ستون، کردن خشک برای .شد ریخته
 تيروب  در TG سرتون  سرپس  گردید. شستشو 00333 دور

 شستشو بافر ليتر ميکرو 233 تا 033 .شد داده قرار شستشو
 دقيقه 7 مدت به و گردید اضافه ستون به تقطير دوبار آب یا
 برا  دقيقره  2 مدت به سپس .شد داده قرار ایستاده صورت به
 دمررای در حاصررل محلررول شررد. سررانتریفوژ 00333 دور

 DNA حراوی  محلرول  این .شد داده قرار فریزر یا یخچال
 ,Khadivi & Dehnad؛ Pandid et al., 2005) باشرد  می

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farris%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20870885
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 از ميکروليتررر 5 حرراوی PCR واکررنش مخلرروط .(2009
 دو از یررررک هررررر از ميکروليتررررر DNA، 0 اسررررتخرا 
 TACGGTTACCTTGTTACGACTTآغرررررازگر

R:AGAGTTTGATCCTGGCTCA F: 7/3 ميکروليتر 
  بررافر از ميکروليتررر 5 ،برراال خلرروص بررا پليمررراز Taq از

10X PCR، 5/2 از ميکروليتر MgCL2، 5/3  از ميکروليترر 
dNTP هررای دوره بررود. مقطررر آب از ميکروليتررر 3/70 و 
  شرامل  کره  شد انجام ترموسایکلر گاهتدس در PCR تکثيری

 صرورت  بره  دوره 73 بعد و گراد سانتی درجه 15 در دقيقه 5
 گراد سانتی درجه 54 ،ثانيه 73 مدت به گراد سانتی درجه 15
 در و ثانيه 73 مدت به گراد سانتی درجه 32 ،ثانيه 23 مدت به

 آب منفی کنترل .بود گراد سانتی درجه 32 در دقيقه 0 نهایت
 (.Capriotti et al., 2011) شد گذاشته
 

 الکتروفورز

 PCR محصول

 ،مطالعه مورد های نمونه روی فورزالکترو انجام منظور به
 انجام از پس گردید. تهيه TBE بافر در %2 زارگآ ژل

 اتيدیوم با نظر مورد ژن محصول حاوی ژل ،الکتروفورز
 دستگاه زیر شده آميزی رنگ ژل .شد آميزی رنگ بروماید

 .(Shafquat et al., 2014) شد برداری عکس اسکن داک ژل
 

 ژن یابی توالی

 فوروارد آغازگر همراه PCR محصول از رميکروليت 23
 ماکروژن شرکت به 16S rRNA ژن توالی تعيينبرای 
 .شد ارسال جنوبی کره

 

 ها میوه آب میکروبی بار بر اسانس تأثیر

 بر شوید گياه اسانس ميکروبی ضد خاصيت ارزیابی برای
 نتایج براساس گياه این اسانس ،کرفس آب ميکروبی جمعيت
 اسانس ميکروبی ضد خاصيت بررسی آزمون از آمده بدست
 که مؤثر های تغلظ حداقل آزمایشگاه، شرایط در یدشو

 هم با داری معنی تفاوت نآ در شده شناسایی های باکتری

 اتاق دمای در و اضافه کرفس آب به و شده انتخاب نداشتند
 با مدت، این طی از پس .ندشد داده قرار روز 3 مدت به

 روش به ميکروبی کشت نمونه، هر برای سازی رقّت انجام
 انجام ميکروبی شمارش نهایت در و انجام شد پليت پور

 .(Walter et al., 2011)گردید 
 

 کرفس میوه آب حسی ارزیابی

 اتفاقی صورت هب نفر 53 ها ميوه آب حسی ارزیابی برای
 سنی دامنه با مرد 00 و زن 76 شامل ارزیابان .شدند انتخاب
 ملشا ميوه آب از مختلف نوع دو بودند. سال 56 تا 22 بين
 با شوید اسانس با کرفس آبو اسانس بدون کرفس آب

 داده ارزیابی برای آنها به ،نتایج از آمده بدست مؤثر غلظت
 قرار آنها اختيار در آب تيمارها کردن امتحان فاصله در شد.
 ارزیابی نتيجه در ،داده شستشو را خود دهان تا شد داده
 مورد در آنها نظر و تهيه ای پرسشنامه باشند. داشته تری دقيق
 و اسانس حاوی کرفس آب غلظت و رنگ طعم، عطر،
 شد ثبت شوید اسانس بدون کرفس آب با آن مقایسه

(Jozdaemi et al., 2009). روش مطابق حسی آزمون 
 نسبتاً قبول، غيرقابل ترتيب به ای نقطه 50 هدونيک
 و شد انجام عالی و خوب بسيار خوب، بخش، رضایت
 بررسی مورد داوران توسط غلظت و رنگ طعم، عطر، صفات
 به پارامتریک( )غير کيفی های داده سپس .گرفتند قرار
 به که ترتيب این به گردید، تبدیل )پارامتریک( یکمّ های داده

 5 تا 0 امتياز ترتيب به عالی، تا قبول غيرقابل های عبارت
 (.Krasaekoopt & Watcharapoka, 2014) شد داده
 

 آماری وتحلیل تجزیه

 طرح از ها باکتری بر اسانس بازدارندگی اثر بررسی در
 طرفه یک واریانس آناليز با ها داده .شد استفاده تصادفی کامالً

ANOVA ای دامنه چند آزمون با ها ميانگين مقایسه و بررسی 
 با ها داده .گردید انجام تکرار سه با آزمون هر شد. انجام دانکن
 جفتی T آزمون از سپس. شدند وتحليل تجزیه SAS افزار نرم
 .شد استفاده ها باکتری جمعيت مطالعه شمارش برای
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 شوید اسانس دهنده تشکیل های بترکی -1 جدول

RI ردیف ترکیب نام درصد RI ردیف ترکیب نام درصد 

0271 0/3 cumin aldehyde 73 401 7/3 E-2-hexenal 0 

0207 0/3 carvone 70 125 2/3 α-thujene 2 

0203 0/3 carvotan acetone 72 172 2/0 α-pinene 7 

0213 7/0 thymol 77 103 3/0 camphene 0 

0217 2/3 p-cymen-7-ol 70 163 3/0 benzaldehyde 5 

0214 3/7 carvacrol 75 132 0/3 sabinene 6 

0735 0/3 α-copaene 76 136 2/3 β-pinene 3 

0740 3/0 E-β-damascenone 73 146 3/0 6-methyl-5-hepten-2-one 4 

0744 6/3 β-cubebene 74 113 3/3 myrcene 1 

0710 2/3 β-elemene 71 0330 2/73 α-phellandrene 03 

0005 2/3 α-cedrene 03 0303 7/3 α-terpinene 00 

0004 0/3 E-caryophyllene 00 0320 3/3 p-cymene 02 

0024 3/0 β-copaene 02 0324 0/0 limonene 07 

0057 0/3 geranyl acetone 07 0321 2/1 β-phellandrene 00 

0036 2/3 γ-muurolene 00 0376 3/0 Z-β-ocimene 05 

0043 0/2 germacrene D 05 0306 3/0 E-β-ocimene 06 

0045 6/3 E-β-ionone 06 0353 3/0 γ-terpinene 03 

0010 2/3 δ-selinene 03 0344 0/3 terpinolene 04 

0507 0/3 γ-cadinene 04 0311 2/3 n-undecane 01 

0520 0/0 myristicin 01 0030 0/3 n-nonanal 23 

0573 3/0 α-cadinene 53 0000 3/0 1,3,8-p-menthatriene 20 

0502 3/0 α-calacorene 50 0020 0/3 cis-p-menth-2-en-1-ol 22 

0536 3/0 spathulenol 52 0074 3/0 trans-p-menth-2-en-1-ol 27 

0540 3/0 caryophyllene oxide 57 0064 2/3 borneol 20 

0620 2/20 dill apiole 50 0036 3/0 terpinen-4-ol 25 

0653 6/3 selin-11-en-4-a-ol 55 0045 0/0 dill ether 26 

0634 3/0 apiole 56 0235 3/0 n-decanal 23 

0405 2/3 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone 53 0233 3/0 trans-piperitol 24 

    0223 0/3 trans-carveol 21 
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 نتایج
 شوید گیاه اسانس از شده جداسازی های ترکیب

  بدست آمده از تجزیه اسانس شوید،براساس نتایج 
 کل از %1/11 ترکيب شناسایی گردید که در مجموع 53

فالندرن -بتا ،%2/20دیل آپيول با  شد. شامل می را اسانس
بيشترین درصد را نشان  %2/73فالندرن با -آلفا و %2/1 با

 (.0 دادند )جدول
 

 میوه آب در ها میکروارگانیسم جداسازی و شمارش نتایج

 شده فاسد

 داشتند مشابه باکتری که هایی پليت حاصل نتایج براساس
 ها پليت از جدایه 25 نهایت در که شدند گذاشته کنار

 اثر بررسیبرای  جدایه 25 این که گردید استحصال
 .گرفتند قرار بررسی مورد اسانس بازدارندگی

 

 فنوتیپی کلیدی های آزمون به ها جدایه واکنش نتایج -2 جدول

 جدایه( )کدHN3  جدایه( کد) HN2 جدایه نام

 - + گرم آمیزی رنگ

SIM 

 + + تحرک

 - - ایندول

H2S - - 

 تخمیر قندی

 - + گاالکتوز

 - + آرابینوز

 - + سوربیتول

 - + گلوکوز

 + + کاتاالز

  + اسپور

O/F +  

 

 بیوشیمیایی های آزمون نتایج

 اسانس بازدارندگی اثر آزمون در که ای نتيجه براساس

 واکنش اسانس به نسبت جدایه 2 ،آمد بدست ها جدایه روی
 بيوشيميایی های آزمایش مورد جنس حد در که دادند نشان
 نشان بيوشيمياییهای  نتيجه حاصل از آزمایش گرفتند. قرار
 باکتری HN3 جدایه و مثبت گرم باکتری HN2 جدایه که داد
 .(2 )جدول باشد می منفی گرم

 

 مولکولی های آزمایش از حاصل نتایج

 جدایه 2 کرفس ميوه آب از حاصل های جدایه بين از
 قرار بررسی مورد PCR مولکولی آزمون از استفاده با

 در  PCRمحصول ژل الکتروفورز از حاصل نتایج گرفتند.
 نشان bp 0533 اندازه با باندهایی bp 033 مارکر کنار
 شده تکثير قطعات توالی تعيين از پس که (0 شکل) داد

 با ها جدایه ترادف جنوبی، کره مایکروژن شرکت توسط
 پایگاه در و ویرایش Chromas افزار نرم از استفاده
NCBI 16ژن یابی توالی از حاصل نتيجه شدند. بالستS 

Rrna جدایه HN2 شده جداسازی کرفس ميوه آب از که 
 باکتری به شباهت %11 ایزوله این که داد نشان بود

Bacillus cereus .ژن یابی توالی نتيجه همچنين دارد 
16S rRNA جدایه HN3 نام هب شباهت% 033 با 

Acetobacter fabarum شد. ییشناسا 
 

 
 شناسایی مورد های باکتری PCR محصول الکتروفورز -1 شکل

 16S rRNA ژن با

 2 های چاهک و منفی کنترل ،0 چاهک ؛استاندارد مولکولی مارکر ،M چاهک

 هستند. آزمایش مورد های باکتری 7 و
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 انواع بر شوید اسانس تأثیر از آمده  بدست نتایج
 کرفس آب در موجود های باکتری

 از غلظت گروه پنج بين در بدست آمده نتایج براساس
 وجود داری معنی اختالف ها باکتری در هاله قطر لحاظ

 توان می اسانس × غلظت متقابل ارتباط در ادامه در .اشتد
 دار معنی ها باکتری در هاله قطر مقدار که گرفت نتيجه
 نوع کدام اینکه بررسیدليل  به .(0و  7های  ولجد) باشد می
 Acetobacter های باکتری در هاله قطر لحاظ از غلظت پنج

fabarum و Bacillus cereus از دارند، داری معنی تفاوت 

 نتایج براساس گردید. استفاده دانکن ای دامنه چند آزمون
 دو هر در هاله قطر برای شده محاسبه های ميانگين با حاصل
 قطر در داری معنی تفاوت µg/mL233 غلظت در ،باکتری
 بر تنها شوید اسانس و شد دیده باکتری دو در بازدارنده هاله
 ولی داشت بازدارنده اثر Bacillus cereus باکتری روی
 تفاوت و بوده مؤثر باکتری دو هر بر ها غلظت دیگر
 مشترک بازدارنده غلظت حداقل .نشد دیده داری معنی

µg/mL033 غلظت بيشترین و µg/mL0333 است ودهب 
 .(5 )جدول

 

 Acetobacter fabarum در اسانس مختلف های غلظت تأثیر (تصادفی بلوک طرح) طرفه چند واریانس جدول -3 جدول
 داری معنی سطح F مقدار مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تغییرات منبع

 30/3 076/71 433/057 0 233/605 غلظت
 35/3 334/5 577/22 0 577/22 اسانس

 360/0 463/6 0 063/22 اسانس × غلظت
*036/3 

   133/7 23 333/34 خطا

    73 333/0343 مجموع

  %5دار در سطح  معنی *:
 

 Bacillus cereus در اسانس مختلف های غلظت تأثیر تصادفی( بلوک )طرح طرفه چند واریانس جدول -4 جدول
 داری معنی سطح F مقدار مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تغییرات منبع

433/233 غلظت  0 233/53  034/22  30/3 * 
533/763 اسانس  0 533/763  552/06  30/3  

333/12 اسانس × غلظت  0 333/27  211/03  330/3  

663/00 خطا  23 277/2    

333/7057 مجموع  73    

 %0 سطح در دار معنی: :**
 

 رشد عدم هاله قطر بر شوید اسانس مختلف های غلظت و باکتری انواع متقابل اثر میانگین مقایسه -5 جدول

 .ندارند یکدیگر با داری معنی تفاوت %0 سطح در ردیف و ستون هر در مشابه فوحر دارای های ميانگين

 قطر هاله عدم رشد 
 اسانس در باکتری انواع

 مختلف های شوید/غلظت
233µg/mL 033µg/mL 633µg/mL 433µg/mL 0333µg/mL 

Bacillus cereus آب در 
 شوید اسانس با کرفس

77/3±63/6 h 3/3±3/03 e-g 3/ 0±3/02 d-f 44/3±63/00 b-d 3/2±77/01 a 

Acetobacter fabarum در 
 شوید اسانس با کرفس آب

3/3±3/3 i 53/3±3/1 f-g 77/3±63/00 d-f 6/ 0±77/06 b 77/3±77/23 a 



 …و شیمیایی های ترکیب مطالعه  754

 تیمار تحت کرفس فاسد میوه آب در ها یباکتر جمعیت

  شوید اسانس

 کرفس ميوه آب در ها باکتری شمارش از حاصل نتایج
 و 033 های غلظت در شوید اسانس افزودن از بعد و قبل
433 µg/mL برای  همچنين .است هشد ائهار 3 جدول در
 در باکتری ميزان ميانگين اختالف بين دار معنی رابطه وجود
 و قبل µg/mL 433 و 033 های غلظت در کرفس ميوه آب

 در جفتی T آزمون براساس شوید اسانس کردن اضافه از بعد
 سطح مقدار 5 جدول طبق است. گردیده ئهارا 6 جدول
 از بيشتر µg/mL 433 و 033 غلظت دو هر برای داری معنی
 µg/mL 433 و 033 غلظت دررو  ازاین ،باشد می 35/3
 در داری معنی تفاوت شوید اسانس کردن اضافه از بعد و قبل

 .نشد مشاهده ها باکتری کل جمعيت

 

 شوید اسانس کردن اضافه تأثیر بودن دار معنی برای Pair t-test جفتی T آزمون -6 جدول

 داری معنی سطح آزادی درجه t آماره  

 444غلظت 
 اسانس کردن اضافه از قبل

 اسانس کردن اضافه از بعد
330/0 2 ns 201/3 

 044غلظت 
 اسانس کردن اضافه از قبل

 اسانس کردن اضافه بعداز
045/0 2 ns 236/3 

ns: بودن دار معنی 

 

 شوید اسانس افزودن از بعد و قبل مانده روز 7 کرفس میوه آب در ها باکتری کل جمعیت -7 لجدو

 میانگین  

 444 غلظت
 a037×20 اسانس کردن اضافه از قبل

 a037×06 اسانس کردن اضافه از بعد

 044 غلظت
 a037×20 اسانس کردن اضافه از قبل

 a037×07 اسانس کردن اضافه از بعد

  می باشد. دار معنی تفاوت وجود عدم بيانگر حروف آماری مشترک          
 

 توسط اسانس حاوی های میوه آب طعم بررسی نتایج

 کنندگان مصرف

 کرفس آب حسی پذیرش سنجی نظر بررسی از پس
 کمترین به ،µg/mL433 غلظت با شوید اسانس حاوی
 طعم، عطر، نظر از کرفس آب کيفيت در شده ایجاد تغييرات

 در امتياز بيشترین طبيعی کرفس آب به نسبت غلظت و رنگ
در  قبولی قابل درصدکه  داد نشان ها بررسی .شد گرفته نظر

 در تفاوتی و داشته رضایت آن رنگ و طعم از %35 حدود
 نزدیک و نشد احساس طبيعی کرفس آب با عطر و غلظت

 (.2شکل ) اند هتداش رضایت %033 به
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 µg/mL044 غلظت با شوید گیاه اسانس کردن اضافه از بعد کرفس میوه آب کیفیت درصد -2شکل 

 

 بحث

 قسمت ايدن در فراوان یمال گردش با یدنينوش عیصنا
 ازجمله ،دهند یم ليتشک را ییغذا  مواد صنعت از یمهم

 نمودن فراهم ،است رو روبه آن با صنعت نیا که ییها چالش
 Askari et) باشد می سالم و ادیز یماندگار با سالم یمحصول

al., 2016). راستا، نیا در مهم یراهکارها از یکی 
 با ییايميش یها یافزودن و ها نگهدارنده ینیگزیجا
 خاصيت دارویی گياهان از برخی .است یعيطب های کيبتر

 عنوان به و دارند یقو اکسيدانی آنتی خاصيت و ميکروبی آنتی
 یدنينوش صنعت در ییايميش یها نگهدارنده یبرا ینیگزیجا

 گياه که دارد این ازحکایت  گذشته تحقيقات هستند. مطرح
 و دارویی مهم اختصاصات و صفات داشتن دليل به شوید
 گياه این ،است کرده جلب خود به را زیادی توجهات غذایی
 Ivanović et) باشد می دارویی مهم بسيار های ترکيب یادار

al., 2018). ترکيب 53 تحقيق این از حاصل نتایج براساس 
 از %1/11 کل در که دگردی جداسازی شوید گياه اسانس از
 ،%2/73 فالندرن-آلفا های ترکيب شد. شامل را اسانس کل
 های ترکيب بيشترین% 2/1 فالندرن-بتا و %2/20 آپيول دیل

 همچنين .شدند می شامل را شوید گياه اسانس دهنده تشکيل
 تحقيقی در .بود کارواکرول و تيمول دارای کمتر مقدار به

 را  گياه این اسانس در موجود های ترکيب مهمترین

 %27/05 اتر دیل و %70/26 ليمونن ،%70/21 فالندرن-آلفا
 تحقيقی در .(bdossiA&  Kazemi, 2015) ندنمود گزارش
  شوید گياه در موجود های ترکيب مهمترین دیگر
 پينن-آلفا %،62/70 اتر دیل %،21/02 فالندرن-آلفا
 است هگردید شناسایی %2 وزانتتراک -ان و 70/21%
(2007 ,& Kaur Arora). ییشناسا ضمن تحقيقاین  در 

 اختالف نيز جداشده های ترکيب مقادیر درصد ،ها يبترک
 یها ترکيب نوع و ميزان در موجود تفاوت این که دارد

 مربوط دیگر تحقيقات با پژوهش این اسانس دهنده تشکيل
 محيطی شرایط گياه، رویش محل جغرافيایی، خصوصيات به
Shaabani Alizadeh &, ) باشد می گياه برداشت زمان یا و

 یها ترپن جزو ها ترکيب غالب شوید ساسان در .(2012
 خواص کارواکرول و تيمول .باشند می ها مونوترپن دسته
 های ترکيب در حتی و شده اثبات آنها ميکروبی ضد
 ردیگ است. شده استفاده آنها از سطوح کننده عفونی ضد

 از پينن و فالندرن ،ليمونن ،اتر دیل مانند ها ترکيب
 که ندبود شوید اسانس دهنده تشکيل ترپنی مونو های ترکيب
 به توجه با گياه این برای خوش ای رایحهتأمين  ضمن

 آن ميکروارگانيسمی ضد خاصيت در آنها شيميایی ساختار
Ketabchi & Fard Moghadam Papari, ) باشد می مؤثر

2017). 
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 و Bacillus cereus باکتری دو تحقيق این در
Acetobacter fabarum کرفس طبيعی ميوه آب از 

 ،633 های غلظت حاصل نتایج اسبراس که شد. جداسازی
 به قادر شوید ياهگ اسانس از µg/mL 433 و 233 ،033
 آزمایشگاه شرایط در Bacillus cereus باکتری کنترل
 قادر گياه این اسانس باال به 033 غلظت از طور همين .ندبود
 اگرچه .بود Acetobacter fabarum باکتری کنترل به

 روی بر فاسد عامل های باکتری عليه ها غلظت این از استفاده
 شرایط در بنابراین نداد. نشان دارندگیزبا اثر طبيعی ميوه آب

و  0333 مانند اسانس این باالتر های غلظت از باید طبيعی
µg/mL 2333 باکتری شود. استفاده Bacillus cereus 

رو  ازاین شد.با می غذایی مواد های آلودگی شاخص کتریبا
 باشد. می ضروری امر یک غذایی مواد در باکتری این مهار

 شوید گياه اسانس از استفاده بر مبنی یمختلف های گزارش
 این چند هر است. هشد هئاار زا بيماری های باکتری عليه
 باکتری دو عليه گياه این اسانس از که است بار اولين تحقيق
 .کند می استفاده مذکور
 عصاره باکتریایی ضد فعاليت تحقيقی در مثالعنوان  به

 Staphylococcusخالص های سوش عليه شوید آبی 

aureus، Escherchia coli، Pseudomonas 

aueruginosa، Salmonella typhimurium، Shigella 

flexneri گياه این عصارهکه  داد نشان نتایج .شد بررسی 
 های یهسو تمام روی بر باالیی ضدميکروبی فعاليت دارای

 .(Arorera et al., 2007) باشد می یبررس مورد باکتریایی
 شوید اسانس که داد نشان نتایج دیگری گزارش در همچنين
 بر آزمایشگاهی سطح در ای مالحظه قابل مهاری اثر دارای
 به .است Bacillus cereus و Candida albicans روی
 بر عالوه شوید اسانس در موجود نفالندر نامحقق این عقيده
 دارای ذکرشده ميکروارگانيسم دو بر بازدارندگی تأثير داشتن
 Aljančić et) باشد می نيز Aspergillus niger بر مهاری اثر

al., 1999). که  است هشد ثابت دیگری تحقيق در همينطور
 باالیی کشندگی و بازدارندگی اثر دارای شوید گياه اسانس
 Escherchia و Staphylococcus aureus های باکتری عليه

coli است (2014 .,al et Peerakam). 

 خطر بی های افزودنی عنوان هب ها اسانس اکثریت اگرچه
 مقادیر از آنها مؤثر های غلظت اما شوند می بندی طبقه

 دليل همين به .کند می تجاوز غذایی مواد در حسی پذیرش
 دليل هب کننده محافظت عنوان هب غذایی مواد در کاربردشان

 محدود غذا حسی خصوصيات در نامطلوب اتتأثير
 از ییباال ریمقاد یدارا که ییها اسانس یکل طور به .باشد می
 هستند، موليت و اوژنول کارواکرول، مانند یفنول های بيترک
 یها پاتوژن برابر در ییباال ییایباکتر ضد خواص یدارا

 نتایج براساس .(Lambert et al., 2001) دباشن یم یخوراک
 مناسبی گياه شوید ،کرفس ميوه بآ حسی ارزیابی از حاصل

 طی در همچنين باشد. می کرفس آب در افزودنی عنوان هب
 هيچ ميوه آب به اسانس کردن اضافه از پس پژوهش این
 یک امر این که نگردید ایجاد ميوه آب در رنگی تغيير گونه
 نگهدارنده عنوان هب اسانس این از استفاده برای بزرگ مزیت
 یها گزارش کلی طور به .گردد می محسوب ها ميوه آب در
 ای و رفعاليغ در یاهيگ یها عصاره تأثير مورد در یادیز

 ها وهيم آب در زا یماريب یها سميکروارگانيم کردن مهار
 دارد وجود که یاندک یها گزارش و است نشده گزارش
 یبرخ تأثير تحت یریپذتأثيردارد که  نیا از حکایت
 یها سميکروارگانيم وه،يم آب pH شامل مهم یپارامترها
 .باشد یم اسانس و عصاره نوع و غلظت وه،يم آب در موجود
 آمده بدست نتایج باید گفت که کلی گيری نتيجهعنوان  به
 از استفاده مورد های غلظتکه  هداد نشان پژوهش این از

 ميوه آب کننده فاسد های باکتری عليه شوید گياه اسانس
 در اگرچه .باشند می اثرگذار آزمایشگاه شرایط در کرفس
  مانند اسانس باالتر های غلظت از باید طبيعی شرایط
 براساس همچنين .شود استفاده µg/mL 2333 یا 0333
 از گان کنند تست از% 35 حسی ارزیابی از آمده بدست نتایج
 رضایت اعالم اسانس افزودن از بعد کرفس ميوه بآ طعم
 شوید اسانس باکتریایی ضد اثر به توجه با بنابراین اند. کرده
 و کرفس آب کننده فاسد های باکتری بر پایين های غلظت در

 ،هدف گروه توسط قبول قابل حسی پذیرش همچنين
 و افزودنی یک عنوان بهرا  گياه این اسانس توان می

 گرفت. نظر در طبيعی نگهدارنده
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 سپاسگزاری
مسئوالن محترم  از راخود  تشکر نهایت نویسندگان

 انجام از حمایتدليل  به زشيرا واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 .نمایند اعالم می تحقيق این
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Abstract 
     Nowadays, considering the side effects of chemical preservatives and the attention of food 

manufacturers to the natural preservatives, it seems necessary to evaluate the antimicrobial 

effects of natural preservatives in the laboratory and food models. In this study, the stems and 

leaves essential oil of Anethum graveolens L. was extracted by Clevenger apparatus and its 

compounds were identified using GC-MS. The fresh celery juice was stored for 7 days at the 

room temperature until it was rotten, then the serial dilution was prepared and the bacterial 

culture was performed using pour plate method. The different bacterial isolates were purified 

and the antibacterial effect of different essential oil concentrations was investigated by disk 

diffusion method on the dominant bacteria. The sensitive bacteria to the dill essential oil were 

identified by the standard microbiological methods and 16S rRNA gene amplification method. 

Then the effective concentration was added to the celery juice and the effect of essential oil on 

the population of total and dominant bacteria was investigated. The sensory acceptance of 

different essential oil concentrations among the population groups was assessed by a five-point 

hedonic questionnaire. This research was conducted in a completely randomized design with 

three replications. Based on the GC-MS results, dillapiole (21.2%), α-phellandrene (37.2%), and 

β-phellandrene (9.2%) were the most important constituents of dill essential oil. The results of 

sequence blasting showed that Bacillus cereus and Acetobacter fabarum were the most 

dominant putrefactive bacteria in the celery juice. Based on the results, there was a significant 

difference between the five concentration groups in terms of halo diameter in the bacteria. The 

highest halo diameter in both bacteria was obtained at the concentration of 1000. In general, the 

results of the present study showed that dill essential oil is a suitable additive for the celery juice 

based on the results of sensory evaluation and in terms of controlling the putrefactive bacteria. 
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