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Abs tract
Infectious diseases are caused in humans by different microorganisms, like fungi, bacteria, and viruses. The impor-
tance of making new drugs with suitable performance and high efficiency is inevitable because of the resistance of 
fungi and bacteria against chemical drugs and the mutability of viruses. In addition to chemical and synthetic drugs, 
herbal products, especially plant oil, could be helpful, playing a complementary role. For this purpose, the biological 
effects of plant essential oils, including antifungal, antibacterial, and antiviral effects, were reviewed by identifying 
chemical compounds of endemic aromatic and medicinal plants and previous studies of the pharmacological effect 
of these compounds. This survey shows that, among the studied medicinal plants, thyme, marjoram, some mint 
species, rosemary, clove, geranium, cinnamon, and cumin have the most antifungal effect. The antibacterial effects of 
lavender, thyme, mint, cinnamon, clove, eucalyptus, sage and tea tree have been confirmed in several studies. Also, 
lavender, sage, black seed, basil, and eucalyptus show antiviral effects. Therefore, medicinal plants, particularly, plant 
essential oil could be used to produce antifungal, antibacterial, and antiviral drugs.  

Keywords: Antibacterial effect, Antifungal effect, Antivirus effect, Medicinal plants, Chemical compounds 

Efficiency of medicinal and aromatic plants’ essential oil for producing 
antimicrobial products

F. Askari*1, F. Sefidkon2 and B. Allahverdi-Mamaghani3

چکیده
بیماری های عفونی در انسان ناشی از وجود انواع میکروارگانیسم  ها شامل قارچ، باکتری یا ویروس است. مقاومت تدریجی 
باکتری ها به داروهای شیمیایی و جهش پذیری ویروس ها، اهمیت ساخت داروهای جدید را با عملکرد مناسب و کارایی باال 
پر رنگ تر می کند. عالوه بر داروهای شیمیایی و سنتزی نوین، استفاده از فراورده های گیاهی به ویژه اسانس های گیاهی می تواند 
برای مقابله با این بیماری ها، بسیار سودمند باشد و نقش مکمل و کمک کننده را ایفا کند. به این منظور، اثرات زیستی اسانس های 
گیاهان شامل اثرات ضدقارچی، ضدباکتری و ضدویروسی با استفاده از نتایج شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گیاهان 
معطر و دارویی بومی و انحصاری ایران و نیز نتایج تحقیقات پیشین در خصوص اثرات دارویی این ترکیب ها مرور و بررسی 
شد. داده ها نشان داد، در میان گیاهان دارویی مورد مطالعه، اسانس گونه های جنس آویشن،  مرزنجوش،  نعنا،  رزماری،  میخک، 
شمعدانی عطری،  دارچین و زیره بیشترین اثرات ضدقارچی را دارند. اثرات ضدباکتری اسانس اسطوخودوس،  آویشن، نعنا،  
دارچین، میخک،  اکالیپتوس، مریم گلی و درخت چای در مطالعات متعدد نیز تأیید شده  است. همچنین، گونه های مختلف جنس 
مرزه، دارچین، اسطوخودوس، مریم گلی، سیاه دانه، ریحان، اکالیپتوس دارای اثرات ضد ویروسی هستند. بنابراین، از اسانس های 

گیاهی می توان در تولید فراورده های ضد قارچی، ضدباکتری و ضد ویروسی و تهیه داروهای ضدمیکروبی بهره برد. 
واژه های کلیدی: گیاهان دارویی، ترکیب های شیمیایی، اثرات ضد قارچی، اثرات ضدباکتری، اثرات ضد ویروسی
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 مقدمه
ی  کیب ها تر نس ها  سا ا

آب گریز و محلول در حالل های 
غیر قطبی یا کمی قطبی هستند که با 

استفاده از روش های مختلف تقطیر، 
روش های  و  سرد  و  گرم  فشردن 

گیاهان  مختلف  اندام های  از  دیگر 
ازنظر شیمیایی،  استخراج می شوند.  معطر 
دارای ترکیب های هیدروکربن، الکل،  آلدئید، 
استر، کتون و فنل هستند و در صنایع مختلف 
غذایی،  آرایشی- بهداشتی و داروسازی استفاده 
می شوند. مرور منابع نشان می دهد، بیشترین 
مطالعات انجام شده در ارتباط با گیاهان خانواده 
Lamiaceae،Apiaceae و تعدادی از گیاهان 
ادویه ای ازجمله زردچوبه، زنجیبل )از خانواده 
Zingiberaceae(، دارچین، برگ بو )از خانواده 
Ranuncu- (، سیاه دانه )از خانوادهLuraceae

laceae) و سیر )از خانواده Liliacaeae) است. 
در جدول 1 ترکیب های شناسایی شده تعدادی 
از گیاهان دارویی در مطالعات انجام شده توسط 
پژوهشگران مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

کشور ارائه شده است. 
عفونت های قارچی از متداول ترین بیماری های 

 ،)Karpi´nski, 2020( انسانی هستند  عفونی در جوامع 
آلوده کردن  Aspergillus در  قارچ   گونه های مختلف 
مواد غذایی انسان و دام نقش دارند و قادر به تولید سم 
آفالتوکسین هستند )فکور و همکاران،  1386(. در 
فرانسه از هر 100 هزار نفر، 4 نفر به عفونت های 
قارچی آسپرژیلوس مبتال می شوند و میزان مرگ ومیر 
 Dagostino et( است  28درصد  آن حدود 
به صورت   Candida قارچ های   .)al., 2019
همزیست در دستگاه گوارش، بافت های مخاطی 
و پوست انسان و دام وجود دارند، اما مقاومت 
سیستمیک، یا موضعی، همچنین، تکثیر بی رویه 
عفونت های  و  بیماری  ایجاد  به  منجر  آنها 
و همکاران، 1390؛  )نائینی  مخاطی می شود 
مطالعات  بر اساس   .)2020  ,Karpinski
آماری، 25درصد از جمعیت دنیا )در حدود 
1/7 بیلیون نفر( مبتال به بیماری های قارچی 
پوست، ناخن و مو هستند که توسط گونه های 
 Trichophyton، Microsporum قارچ های
و Epidermophyton ایجاد می شود. یکی از 
مشکالت رایج در درمان بیماری های قارچی 
مقاومت به داروهای شیمیایی است. برای مثال 
به  مقاوم  آسپرژیلوس  و  کاندیدا  قارچ های 
  fluconazole ،همانند )Azole( داروهای آزول

voriconazole،posaconazole هستند 
مهم  باکتری ها عامل   .)Karpinski, 2020(
بسیاری از بیماری های عفونی در حوزه سالمت، 
همچنین از آلوده کننده های مهم در صنایع غذایی 
و آرایشی- بهداشتی هستند. به دلیل مقاومت 
باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی و آنتی بیوتیک ها 
و نیز به دلیل جهش های فراوان در آنها و ظهور 
بیماری های جدید نیاز به ساخت داروهای مؤثر 
و جدید است. در این میان گیاهان دارویی به دلیل 
داشتن ترکیب های شیمیایی متنوع به عنوان یک 
منبع تجدید پذیر و منحصر به فرد برای شناسایی 
هستند  مطرح  ترکیب های ضدباکتری جدید 

 .)Sakkas & Papadopoulou, 2017(
بیماری های ویروسی نیز یکی دیگر از مشکالت 
جوامع بشری هستند و داروهای مؤثر بر ضد 
برای  تقاضا  بنابراین،  اندک است.  ویروس ها 
داروهایی که دارای فعالیت ضدویروسی مؤثر 
هستند، افزایش یافته است. اسانس های گیاهی 
 DNA دارای اثرات ضدویروسی مؤثر بر ضد
و RNA ویروس های مختلف از جمله ویروس 
 ،type 2 (HSV2( و type1 (HSV1( هرپس
پولیوویروس، ویروس آنفلونزا type3 و سایر 

 .)Wani et al., 2021( ویروس ها هستند
جدول 1- ترکیب های شیمیایی تعدادی از گیاهان دارویی در مطالعات انجام شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نام گونهترکیب های شیمیاییمنابع

کارواکرول، تیمول، گاما ترپینن، پاراسیمنسفیدکن و عسگری )1381(
Thymus. carnosus, Th. kotschyanus, 
Th. persicus, Th. pubescens, Th. 
serphyllum 

Thymus. pubescensکارواکرول، تیمول، گاما ترپینن، پاراسیمنعسکری و همکاران )1382(

Thymus. kotschyanusکارواکرول )46/71-61/2 درصد(،  تیمول )7/5- 26/9 درصد(سفیدکن و بیدگلی )1381(

Thymus. daenensisتیمولنعمتی و همکاران )1390(

ترانس کاریوفیلن، کامفور،  ژرانیال، ژرانیل استات، لینالول، 1،8-سینئول، عسکری و همکاران )1393(
Thymus pubescensتیمول، کارواکرول، آلفا-ترپینئول، ژرانیول

میرزا و همکاران ) 1394(

تیمول )73/2 درصد( در گونه Th. lancifolius، )76/6 درصد( در گونه 
Th. migricus و )66/4 درصد( در گونه Th. fedtschenkoi؛ کارواکرول 
 Th. 82/9 درصد( در گونه( و Th. Kotschyanus در گونه )49/5 درصد(

daenesis لینالول )50/9 درصد( در گونه Th. kotschyanus، آلفا-
ترپینئول )52/7 درصد( در گونه Th. Pubescens، ژرانیول )53/7 درصد( 
 Th. lancifolius و 62/7 درصد در گونه Th. transcaucasicus در گونه
و آلفا-ترپینیل استات )40/4 درصد( در گونه Th. transcaucasicus و 

Th. Pubescens 59/7 درصد( در گونه(

Thymus spp.

کلوندی و همکاران )1393(
لینالول )82/3 درصد(، ژرانیول )74/6 درصد(، تیمول )57/7 درصد(، 

Thymus eriocalyxژرانیل استات )49/6 درصد(
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نام گونهترکیب های شیمیاییمنابع

Mentha pulegiumپولگون )66/5 درصد( و منتون )24 درصد(باباخانلو و همکاران )1377(

ایزومنتول )41/5درصد(، ایزومنتون )17/5- 28/6 درصد(، کارواکرول )7/8-جایمند و همکاران )1381(
13/8Mentha piperita درصد(، بتا-اوسیمن )8/4 درصد(

منتول )26/9-27/7 درصد(، منتو فوران  )16-25/3 درصد(، منتون )17/3-میرزا و همکاران )1389(
37Mentha piperita درصد( و 8،1-سینئول )5/9-8/7 درصد(

)a1380 ( برازنده)بتا-کاریوفیلن )24/5درصد(، ژرماکرن دی )15/2درصدOriganum vulgare

)b1380 ( برازنده)لینالیل استات )26/1درصد( و سابینن )12درصدOriganum vulgare

Lavandula angustifoliaلینالول )35/3 درصد(، لینالیل استات )13/4درصد(برازنده )1378(

Lavandula spicaلینالول )36/9 درصد(،  8،1-سینئول )14/6درصد( و بورنئول )11/5درصد(برازنده )1378(

Lavandula veraلینالول )39/5 درصد( و لینالیل استات )32/4 درصد(برازنده )1378(

ترکیب های آلفا-پینن )30/3 درصد(، 8،1-سینئول )15/2درصد(، ترپینن-جایمند و رضایی )1382(
1Rosmarinus officinalis-ال )8/2 درصد(

Rosmarinus officinalisآلفا-پینن )14/94درصد(، لینالول )14/89درصد(، پیپریتون )23/65درصد(رضایی )1378(

8،1Eucalyptus camaldulensis-سینئول )48/6 درصد(، پاراسیمن )21/3 درصد(رضایی و همکاران )1380(

8،1-سینئول )74/80-92/70 درصد( و آلفا-پینن )2/02-7/70 درصد(، برازنده )1384(
Eucalyptus globulusلیمونن )2/04-6/20 درصد(

آلفا-توژن )20/8-35/9 درصد(، کمفور )14/6-29/2 درصد(، بتا-توژن میرزا و همکاران )1389(
Salvia officinalis)4/1-15/1 درصد(

احمدی )1379(
کومینیل آلدئید )25/2درصد(، پارا-منتا-1،4-دی ان-7-ال )16/6درصد(، 
گاما-ترپینن )19درصد(، پارا-منتا-1،3-دی ان-7-ال )13درصد(، بتا-پینن 

)10/3درصد(
Cuminum cyminum  

Carum carviکارون )72/8 درصد( ، لیمونن )23/8درصد(احمدی )1380(

گاما-ترپینن )40 درصد(، کومینیل آلدئید )13/7درصد(، لیمونن، 8،1-سینئول باباخانلو و همکاران )1377(
Bunium persicum)10/7درصد( ، ترپینن-7-ال )10/5درصد(

پارا-سیمن )8-17/1 درصد(، گاما-ترپینن )39/7-41/9  درصد(، کومین Jahansooz و همکاران )2012(
Bunium persicumآلدئید )14/8-17/8  درصد( ، آلفا-ترپینن -7- آل )0/5-16/2  درصد(

Ocimum basilicumمتیل کاویکول، ژرانیول، نرولرجب بیگی و همکاران )1385(

سیترونالل )9/3-43/8 درصد(، کاریوفیلن اکسید )6/5-13/5 درصد(، عسکری و سفید کن )1383(
Melissa officinalisکارواکرول )31/8 درصد(

نادری حاجی باقر کندی و همکاران 
)1390(

8،1-سینئول )44-48/5 درصد(، آلفا-ترپینیل استات )12/5-15/6 درصد(، 
Laurus nobilisسابینن )9/5-10/3 درصد(

Juniperus excelsآلفا-پینن، لیمونن،  ترانس وربنول، سیس-وربنول، وربنون، گاما المن، المولصالحی شانجانی و میرزا )1381(
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 یافته ها
اثرات ضدقارچی 

گیاه   72 ضدقارچی  فعالیت  بررسی 
است،  داده  نشان  نعناعیان  از خانواده 
 Clinopodium، اسانس گونه های جنس
Thy� و Lavandula، Thymbra، Mentha

mus دارای بیشترین اثرات ضدقارچی هستند. 
ترکیب های شیمیایی با فعالیت ضدقارچی مؤثر 
شامل بتا-کاریوفیلن، لینالول، لیمونن، بتا-پینن، 
8،1-سینئول، کارواکرول، آلفا-پینن، پارا-سیمن، 
 Karpinski,( تیمول هستند  گاما-ترپینن و 
2020(. بسیاری از ادویه ها از جمله میخک، 
مرزنجوش، آویشن، دارچین و زیره خواص 
ضدقارچی بر ضد قارچ های بیماری زا و مقاوم 
به آنتی بیوتیک دارند. اثرات ضد قارچی سیر، 

زنجبیل، ریحان، رازیانه، گشنیز و فلفل سیاه نیز 
تأیید شده  است )Liu et al., 2017(. در جدول 
2 اثرات ضدقارچی تعدادی از گیاهان دارویی و 
ترکیب های عمده اسانس آنها ارائه شده است. 

 Thymus vulgaris آویشن  اسانس 
)شکل A-1( دارای ترکیب عمده کارواکرول 
C. albi� بازدارنده رشد قارچ های )carvacrol(
62 μg/ml در غلظت C. tropicalis و cans

است )Daferera et al., 2003(. همچنین، 
اسانس این گونه دارای ترکیب های پارا-سیمن 
 )thymol( تیمول ،)36/5درصد( )p-cymene(
 )1,8-cineole( )33درصد( و 8،1-سینئول 
قارچ های ضد  بر  و  است  )11/3درصد( 
Cladospo� و Aspergillus، Penicillium 
rium به ترتیب در غلظت های 9/85، 19/17 و
 Segvi´c Klari´c( 20/15 مؤثر است μ/gml

 Th. pulegiodes اسانس .)et al., 2007
دارای ترکیب های عمده تیمول و کارواکرول 
بر ضد قارچ های آسپرژیلوس، درماتوفیت ها 
تا   0/16 شاخص  با   Candida مخمر  و 
 Pinto et al.,( مؤثر است   0/64  μg/ml
2006(. در مطالعه ای نشان داده شد، اسانس 
ترکیب های  دارای   Thymus eriocalyx
Phellan-( بتا-فالندرن ،)63/8درصد )تیمول 

drene-β( )13/3درصد( و سیس-سابینن 
)cis-sabinene( هیدروکسید )8/1درصد( 
قارچ  بر ضد  اثرات ضدقارچی مؤثر  دارای 
A. parasiticus است )فکور و همکاران، 
1386(. گونه های آویشن ایران، جملگی دارای 
ترکیب های عمده شیمیایی تیمول، کارواکرول و 
در برخی موارد ژرانیول )geraniol( یا آلفا-

ترپینئول )α-terpineole( هستند. تیمول بیش 
جدول 2- ترکیب های شیمیایی و اثرات ضدقارچی تعدادی از گیاهان دارویی

نام گونهترکیب های شیمیاییگونه های قارچمنابع

Daferera et al. (2003)
Candida albicans

C. tropicalis

کارواکرول
Thymus vulgaris

Segvi´c Klari´c et al. (2007)
 Aspergillus, Penicillium,

Cladosporium
Thymus vulgarisپارا-سیمن، تیمول، 1،8-سینئول

Pinto et al. (2006) Aspergillus, Candida,
dermatophyte

Thymus pulegiodesتیمول، کارواکرول

تیمول، بتا-فالندرن، سیس-Aspergilllus parasiticusفکور و همکاران )1386(
سابینن هیدروکسید

Thymus eriocalyx

Santoyo et al. (2006)C. albicans, Aspergillus nigerتیمول، کارواکرولOriganum vulgare

Mahboubi & Haghi (2008)C. albicans, A. niger-پیپریتون، پیپریتنون، آلفا
ترپینئول، پولگون

Mentha pulegium

D’Auria et al. (2005)C.albicans ،لیمونن، سینئول،  لینالول
لینالیل استات

Lavandula angustifolia

Ksouri et al. (2017)C. albicans8،1-سینئول، آلفا-پیننRosmarinus officinalis

Gakuubi et al. (2017)Fusarium-8،1-سینئول، آلفا-پینن، آلفا
فالندرن

Eucalyptus camaldulensis

Schmidt et al. (2007)C. albicansاوژنولSyzygium aromaticum

Essid et al. (2017)
 C. albicans, C. tropicalis, C.

 parapsilopsis, C. glabrata, C.
riferii

-
Plargonium graveolens

Essid et al. (2017)
C. albicans, C. tropicalis, C. 

parapsilopsis, C. glabrata, C. 
riferii

-
Cinnamomum verum

Minooeianhaghighi et al. (2017)C. albicans-Cuminum cyminum  
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از 70درصد و کارواکرول بیش از 50درصد در 
سرشاخه گل دار جمعیت های گونه های آویشن 
از ایران گزارش شده  است )میرزا و همکاران، 
گونه های  هوایی  اندام   در  تیمول   .)1394 
 Th. daenensis،Th. kotschyanus،
گونه  در  کارواکرول  و   Th. vulgaris
شناسایی شده  است   Th. kotschyanus
کموتیپ های   .)1380 بیدگلی،  و  )سفید کن 
ژرانیول  )linalool( )82/3درصد(،  لینالول 
)74/6درصد(، تیمول )57/7درصد( و ژرانیل 
استات )geranyl acetate( )49/6درصد( در 
اندام  هوایی گونه Th. eriocalyx وجود دارند 

)کلوندی و همکاران، 1393(. 
 )Origanum vulgare( اسانس مرزنجوش
)شکل B-1( دارای ترکیب های شیمیایی تیمول 
 Rodriguez-Garcia et al.,( و کارواکرول
 C. albicans 2016( و اثرات ضد قارچی بر ضد
 1/75 mg/ml  1/48 تا mg/ml در غلظت
 mg/ml در غلظت Aspergillus niger و 
 Santoyo et( 2/85 است mg/ml 2/75 تا
al., 2006(. در گونه O. vulgare تیمول به 
 Adams,( میزان 85/60 درصد شناسایی شد
2017(. در سرشاخه گونه O. vulgare از 
ایران، در یک مطالعه ترکیب های بتا-کاریوفیلن 
)β-caryophyllene( )24/5درصد(، ژرماکرن 
دی (germacrene D( )15/2درصد(، ترانس 
 )trans sabinene hydrate( سابینن هیدرات
 α -( و آلفا-هومولن )9درصد(، سابینن )6درصد(
humulene( )5/1درصد( و در تحقیق دیگری 
 )Linalyl acetate( ترکیب های لینالیل استات
)26/1درصد( و سابینن )12درصد( شناسایی 

 .)1380 a, b ،شده  است. )برازنده
خواص ضدقارچی گونه های جنس پونه سا 
Nepeta در برخی از مطالعات تأیید شده  است. 
گونه Nepeta crispa با ترکیب های عمده 
8،1-سینئول )47/9درصد( و ایزومرهای نپتا 
الکتون )Nepetalactone( )20/3درصد(، 
C. albi� بر ضد اثرات ضدقارچی   دارای 

cans، Sacchromyces cerevisiae و 
 .)Sonboli et al., 2004( است A. niger
در گونه Nepeta schiraziana ترکیب های 
8،1-سینئول )33/67درصد(، ژرماکرن  دی 
بتا- )Germacrene D( )11/45درصد(،  
اکسید  کاریوفیلن  کاریوفیلن )9/88درصد(، 

)Caryophyllene oxide( )7/34درصد( 
 A. niger شناسایی شد و اثرات ضدقارچی آن بر
 Sharifi-Rad et( تأیید شد C. albicans و
 Nepeta در اسانس گونه های .)al., 2017
از ایران ایزومرهای نپتاالکتون در اندام هوایی 
)92/6درصد(   N. crassifolia گونه های 
N. meyeri و )Dabiri & Sefidkon, 2003(

و   )Sefidkon & Shaabani, 2004)
)17/4درصد(،  کاریوفیلن  بتا  ترکیب های 
اندام  در  )12/3درصد(  اکسید  کاریوفیلن 
 N. f issa  (Sef idkon گونه  یی  هوا
شده  است. شناسایی   )et  a l . ,  2002
 )Mentha pulegium( اسانس پونه معطر
C.albi� دارای اثر ضد قارچی بر )C-1  )شکل
 A. niger 1 و μl/ml  MIC با شاخص cans
این گونه  250 است. در   μl/ml با شاخص 
ترکیب های پیپریتون )piperitone( )38درصد(، 
پیپریتنون )piperitenone( )33درصد(، آلفا-

 )pulegone( و پولگون )ترپینئول )4/7درصد
 Mahboubi( شناسایی شده  است )2/3درصد(
 M. pulegium در گونه .)& Haghi, 2008
ترکیب شیمیایی پیپریتون به میزان 70درصد 
شناسایی شده  است )Adams, 2017(. در 
گونه M. pulegium از ایران در قسمت های 
هوایی گیاه، ترکیب های پولگون )66/5درصد( 
و منتون )menthone( )24درصد( شناسایی 

شد )باباخانلو و همکاران، 1377(. 
 Lavandula( اسطوخودوس  اسانس 
angustifolia( با ترکیب های لیمونن، سینئول،  
 Behmanesh et al.,( لینالول و لینالیل استات
 D’Auria et( لینالول و لینالیل استات )2015
 C. اثرات ضدقارچی را بر ضد )al., 2005
و  albicans در غلظت های 0/125درصد 
2درصد نشان داد. براساس نتایج یک مطالعه، 
اسطوخودوس اثرات ضدکاندیدایی بسیار قوی 
)نائینی و همکاران، 1390(. ترکیب های  دارد 
عمده در گونه L. stoechas شامل فنچون،  
کمفور و 8،1-سینئول است، اثرات ضدقارچی 
 C. و A. niger این گونه بر ضد قارچ های
Benabdelkad-( تأیید شده است albicans

er et al., 2011(. در مطالعه دیگری اثرات 
ضدقارچی اسانس این گونه بر ضد گونه های 
 0/32 μg/ml  با شاخص Candida مختلف
 Zuzarte et al.,( 5 نشان داده شد μg/ml   تا

2013(. در گونه L. angustifolia ترکیب های 
 )Lavandulyl acetate( الواندولیل استات
تا 29/28 درصد( و الواندولل  )از 21/51 
)Lavandulol( )7/52درصد( شناسایی شد 
L. angustifo� در گونه .)Adams, 2017(

lia از ایران ترکیب های لینالول )35/3درصد(، 
لینالیل استات )13/4درصد(، الواندولیل استات 
)6/7درصد(  سینئول   -8،1 )10/9درصد(، 
در   .)1378 )برازنده،  شده  است  شناسایی 
لینالول  ایران ترکیب های  از   L. spica گونه 
)36/9درصد(،  8،1-سینئول )14/6درصد( و 
بورنئول )borneol( )11/5درصد( و در گونه 
لینالول )39/5درصد(  ترکیب های   L. vera
و لینالیل استات )32/4درصد( ترپینن-4-ال 
)terpinene-4-ol( )7/3درصد( شناسایی شد 

)برازنده، 1378(. 

رشد C. albicans توسط اسانس رزماری 
 )D-1 شکل( )Rosmarinus officinalis(
دارای ترکیب های8،1-سینئول )31/50درصد( 
و آلفا-پینن )α-pinene( )18/33درصد( در 
غلظت 24 تا  μg/ml 31 به میزان 80درصد 
بازداشته شد )Ksouri et al., 2017(. بورنئول 
و وربنون )verbenone( )15/58درصد( در 
 Adams,( شناسایی شد  رزماری   اسانس 
R. of� گونه  در سرشاخه گل دار   .)2017

آلفا-پینن  ترکیب های  ایران  از   ficinalis
)30/3درصد(، 8،1-سینئول )15/2درصد(، 
متیل چاویکول  )8/2درصد(،  ترپینن-1-ال 
)Methyl chavicol( )7/5درصد( و کامفن 
شناسایی شد  )6/2درصد(   )camphene(
)جایمند و رضایی، 1382(. در مطالعه انجام شده 
روی گونه R. officinalis ترکیب های آلفا-

لینالول )14/89درصد(  پینن )14/94درصد(، 
و پیپریتون )23/65درصد( در برگ شناسایی 

شد )رضایی، 1378(. 
 Syzygium ( هندی  میخک  اسانس 
μg/ml 6/2 تا  aromaticum( در غلظت  
C. albicans به میزان  7/5 بازدارنده رشد 
90درصد است. ترکیب عمده اسانس میخک 
 Schmidt et al.,( است )Eugenol( اوژنول
 Eugenia 2007(. ترکیب اوژنول در برگ گونه
Euge� 95درصد( و در ساقه( caryophyllus

nia caryophyllus )92/5درصد( شناسایی 
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 .)Adams, 2017( شده  است
Plargonium gra�  اسانس گونه
veolens دارای اثرات ضد قارچی بر 
شامل   Candida مختلف  گونه های 
 C. albicans ، C. tropicalis ،
 C. C. parapsilopsis، C. glabrata و 
riferii با شاخص حداقل غلظت بازدارندگی
 Essid et al.,( 250 تا 1000 است μg/ml 
2017(. در گونه P. graveolens ترکیب های 
)citronellol( )50/80 درصد(،  سیترونلول 
 )citronellyl formate( سیترونلیل فرمات 
 Geranyl( ژرانیل فرمات  )12/80درصد(، 
eudes-( و اودسمول )9/65درصد( )formate
 Adams,( شناسایی شد )14/49درصد( )mol

 .)2017
Cinnamo� )اسانس یک گونه دارچین 

mum verum( )شکل E-1( بازدارنده رشد 
غلظت  در   Aspergillus flavous قارچ 
 Candida 100 و مخمرهای مختلف ppm
 C. albicans، C. parapsilopsis، شامل 
 C. glabrata و C. riferii، C. tropicalis
در غلظت های  μg/ml 31/25 و 62/5 بود 
)Essid et al., 2017(. در یک مطالعه نشان 
 C. zeylanicum داده شد، اسانس دارچین
دارای اثرات ضدقارچی مؤثر بر ضد گونه های 
مختلف آسپرژیلوس است )محمدی و همکاران، 
دارچین  اسانس  عمده  ترکیب های   .)1389
 ،)cinamaldehyde( سینام آلدئید  شامل 
و   )cinamyl acetate ( سینامیل  استات 
است   )cinamyl alcohol( سینامیل الکل 
)Khasnavis & Pahan, 2012؛ سفیدکن 

و همکاران، 1377(.
سبز زیره  اسانس  ضدقارچی  ثرات  ا

 )F-1 )شکل   )Cuminum cyminum (
شاخص  با   C.  albicans قارچ  ضد  بر 
تأیید شد   11/71  μg/ml تا    3/90 MIC
 .)Minooeianhaghighi et al., 2017(
C. cyminum  دارای سینام آلدئید،  اسانس 
 Allahghadri et al.,( سیمن و ترپنوئید است
cuminal-( ترکیب های کومین آلدئید .)2010

بنزیل سینامات  dehyde( )43/48درصد(، 
در  )4/47درصد(   )benzyl cinamate(
C. cyminum  شناسایی شده  است  گونه 

C. cymi� در بذر گونه .)Adams, 2017(
cuminyl al-( از ایران کومینیل آلدئید num

dehyde( )25/2 درصد( پارا-منتا-1،4-دی 
 )P-mentha-1,4-diene-7-al( ان-7-ال
 terpinene-) گاما-ترپینن  )16/6درصد(، 
γ )19درصد(، پارا-منتا-1،3-دی ان-7-ال 
)P-mentha-1,3-diene-7-al( )13درصد(، 
بتا-پینن )β-pinene( )10/3درصد( شناسایی 
شد )احمدی، 1379(. در بذر گونه زیره سیاه 
car-( )Carum carvi( ترکیب های کارون 

 )limonene( و لیمونن )72/8درصد( )von
)23/8 درصد( شناسایی شد )احمدی، 1380(. 
ترکیب شیمیایی  متعددی در زمینه  مطالعات 
اسانس جنس Bunium  انجام شده است. در 
Buni� )اولین مطالعه در بذر گونه زیره کرمان 

um persicum ( ترکیب های گاما-ترپینن 
)13/7درصد(،  کومینیل آلدئید  )40درصد(، 
لیمونن، 8،1-سینئول )10/7درصد( و ترپینن-

7-ال )10/5درصد( شناسایی شد )باباخانلو و 
همکاران، 1377(. در مطالعه دیگری جمعیت های 
و  سیستان  استان های  از   B. persicum
بلوچستان، اصفهان و کرمان جمع آوری شدند. 
ترکیب های عمده اسانس شناسایی شده شامل 
پارا-سیمن )8 تا 17/1 درصد(، گاما-ترپینن 
)39/7 تا 41/9 درصد(، کومین آلدئید )14/8 
تا 17/8 درصد( و آلفا-ترپینن -7- آل )0/5 
 Jahansooz et al.,( بود )تا 16/2 درصد

 .)2012

 اثرات  ضد باکتری
گیاهان،  شیمیایی  ترکیب های  میان  در 
ترکیب های  به عنوان  نند  می توا اسانس ها 
ضدمیکروبی عمل کنند و جایگزین آنتی بیوتیک ها 
شوند. این نظریه در تحقیقات متعدد با استفاده از 
اسانس های مختلف تأیید شده  است )جدول 3(.
جنس اسطوخودوس Lavandula دارای 
و  45  درصد(  تا  )از20  لینالول  ترکیب های 
است.  درصد(   46 تا   25 )از  لینالیل استات 
 )G-1 شکل( L. angustifolia اسانس گونه
باکتری  بر ضد  اثرات ضد عفونی کننده  دارای 
Staphylococcus aureus مقاوم به داروی 
methicillin و گونه Enterococcus مقاوم 
 Roller et al.,( است   vancomycin به 

 Lavandula از  2009(. اسانس چهار رقم 
x intermedia دارای ترکیب های لینالول )از 
 )camphor( کامفور ،)38/17 تا 61/98 درصد
)از 8/97 تا 10/30 درصد( و 8،1-سینئول )از 
6/89 تا 8/11 درصد( دارای فعالیت مؤثر بر ضد 
 Salmonella و Listeria monocytogenes
 .)Tardugno et al., 2018( است enterica
دارای   L. angustifolia اسانس گونه های 
ترکیب های کاریوفیلن )24/1درصد(، بتا-فالندرن 
)16درصد( و اوکالیپتول )15/6درصد( و گونه 
L. intermedia دارای کامفور )32/7درصد( 
فعالیت  دارای  )26/9درصد(  اوکالیپتول  و 
 Shigella flexneri، S. ضد باکتری بر ضد 
 Salmonella و aureus،  Escherichia coli
 .)Jianu et al., 2013( است typhimurium
 Lavandula جنس  مختلف  گونه های  در 
فنچون  بتا- فالندرن )21درصد(،  ترکیب های 
Pi-( پینوکاروئول ،)42/1درصد( )fenchone(

nocarveol( )7/5درصد(، الواندولل )از 1/65 
تا 29/17 درصد(، الواندولیل استات )از 21/51 
β-bisab-( و  بتا-بیزابولن )29/28 درصد  تا
olene( )27/67درصد( شناسایی شده  است 
)Adams, 2017(. براساس مطالعات انجام شده 
در ایران در گونه L. latifolia ترکیب های لینالول 
)31/9درصد(، 8،1-سینئول )18/8درصد( و 
بورنئول )10/1درصد( شناسایی شده  است. در 
گونه L. angustifolia ترکیب های لینالول )از 
32/8 تا 35/3 درصد(، لینالیل استات )از 13/4 
تا 17/6 درصد(، الواندولیل استات )از 10/9 
تا 15/9 درصد( و 8،1-سینئول )6/7درصد( 

شناسایی شد )برازنده و همکاران، 1378(. 
عمده  ترکیب های  دارای  آویشن  جنس 
تیمول و کارواکرول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن 
است. اثرات ضدباکتری اسانس آویشن بر ضد 
Strepto� و   )3,6  μg/mL(  S. mutans

μg/mL( coccus pyogenes 1,9( گزارش 
 Fani &؛Schött et al., 2017( شده است
اثرات ضد میکروبی   .)Kohanteb, 2017
Ba� بر ضد Th. pubescens  اکوتیپ های

 cillus subtilis، S. aureus، E. coli،
مطالعه   ،Pseudomonas aeroginosa
تأیید شد )عسکری و همکاران، 1393(.  و 
ایران  آویشن  گونه های  در سرشاخه گل دار 
ترکیب های شیمیایی تیمول به میزان 73/2درصد 
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جدول 3- ترکیب های شیمیایی و اثرات ضدباکتری تعدادی از گیاهان دارویی

نام گونهترکیب های شیمیاییگونه های باکتریمنابع

Roller et al. (2009)
Staphylococcus aureus

Enterococcus
Lavandula angustifoliaلینالول، لینالیل استات

Jianu et al. (2013)
Shigella flexneri, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, 
Salmonella typhimurium

Lavandula angustifoliaکاریوفیلن، بتا-فالندرن،  اوکالیپتول

Jianu et al. (2013)
S. flexneri, S. aureus, E. coli,     

S. typhimurium
Lanandula intermediaکامفور، اوکالیپتول

Tardugno et al. (2018)
Listeria monocytogenes,

Salmonella enterica
Lavandula x intermediaلینالول، کامفور، 1،8-سینئول

Schött et al. (2017)Streptococcus mutansتیمولThymus spp.

Fani & Kohanteb (2017)
Streptococcus pyogenes

S. mutans
-Thymus vulgaris

Salehi et al. (2019)
S. aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, E. 
coli, S. typhimurium

-Thymus spp.

عسکری و همکاران (1393)
S. aureus, E. coli, P. aeroginosa, 

C. albicans

ترانس کاریوفیلن، کامفور،  ژرانیال، 
ژرانیل استات، لینالول، 1،8-سینئول، 
تیمول، کارواکرول، آلفا-ترپینئول، ژرانیول

Thymus pubescens

Marjanovi´c-Balaban et al. (2018)
E.coli, L. momocytogenes, P. 

aeruginosa, S. enterica, S. aureus
Mentha piperitaمنتول، منتون، ایزومنتون، 1،8-سینئول

Mentha pulegiumپولگون، لیمونن، آلفا-پیننS. typhimurumدخیلی و همکاران (1385)

Chouhan et al. (2017)S. aureus, E.coli, Acinetobacter 
baumannii,

-Cinnamomum zeylanicum

Condò et al. (2018)
E. coli, K. pneumoniae, 

P. aeruginosa, S. aureus, 
Staphylococcus epidermidis

اوژنول
Eugenia caryophyllata

Syzygium aromaticum

Tyski et al. (2013)
Porphyromonas gingivalis, 

Streptococcus mutans
8،1Eucalyptus globulus-سینئول، آلفا-پینن

حمیدیه و بیگدلی )1382(
S. aureus, E. coli, B. cereus, L. 

monocytogenes
-Eucalyptus spp

Cutillas et al. )2016(E. coli, S. aureus, C. albicans
آلفا-توژن، بتا-توژن، کامفور، 

1،8Salvia officinalis-سینئول

B. subtilis, S. aureus, E. coliعلیشاهی نورانی و همکاران )1384(
 ،D بتا-کاریوفیلن، ژرماکرن

Salvia choroleucaبی سیکلوژرماکرن

کاظمی زاده و همکاران )1388(
B. subtilis, S. aureus, S. 

epidermidis
Salvia macrochlamysبتا-کاریوفیلن، 1،8-سینئول
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در گونه Th. lancifolius، 76/6درصد 
 66/4 و   Th. migricus گونه  در 
،Th. fedtschenkoi درصد در گونه

 کارواکرول به میزان 49/5 درصد در گونه 
Th. kotschyanus و 82/9 درصد 
میزان  به  لینالول   ،Th. daenesis در گونه 
 ،Th. kotschyanus 50/9 درصد در گونه
 Th. گونه  در  درصد   52/7 آلفا-ترپینئول 
 53/7 میزان  به  ژرانیول   ،pubescens
 Th. transcaucasicus گونه  در  درصد 
 Th.  lancifolius و 62/7 درصد در گونه 
به میزان 40/4درصد  آلفا-ترپینیل استات  و 
و   Th. transcaucasicus گونه  در 
 Th. pubescens گونه  در  59/7 درصد 
 .)1394 همکاران،  و  )میرزا  شد  شناسایی 
گونه نعنافلفلی )Mentha piperita( دارای 
ترکیب های منتول )menthol( )43/66درصد(، 
منتون )menthone( )20/02درصد(، ایزومنتون 
)iso menthone( )7/73درصد( و 8،1-سینئول 
)6/49درصد( است. اسانس نعنافلفلی در حجم 
 E.coli، 20 دارای اثرات ضدباکتری بر ضد μl
 L. momocytogenes، P. aeruginosa
Mar-( S. enterica، S. aureus ، است 
janovi´c-Balaban et al., 2018(. گونه 
پولگون،  ترکیب های  M. pulegium دارای 
لیمونن و آلفا-پینن دارای اثرات ضدمیکروبی بر 
ضد باکتری S. typhimurum  است )دخیلی و 
همکاران، 1385(. اسانس M. piperita، منبع 
منتول و منتون است. اما منتول در سایر گونه های 
 M. M. arvensis )85 درصد(،  نعنا شامل 
 Mentha haplocalyx )77/61 درصد( و 
x verticillata )69/76 درصد( نیز شناسایی 
  M. longifolia شده  است. منتون در گونه های
)60 درصد(، M. spicata  )57/20 درصد( و 
Satureja boliviana  )54/11 درصد( شناخته 
 M. در برگ گونه .)Adams, 2017( شده است
piperita ایزومنتول )41/5درصد(، ایزومنتون 
)از 17/5تا 28/6درصد(، کارواکرول )از7/8 
 )β-ocimene( و بتا-اوسیمن )تا 13/8درصد
)8/4درصد( شناسایی شد )جایمند و همکاران، 
1381(. در مطالعه دیگری منتول )از 26/9 تا 
27/7 درصد(، منتو فوران )menthofuran( )از 
16 تا 25/3 درصد(، منتون )از 17/3 تا 37 
درصد( و 8،1-سینئول )از 5/9 تا 8/7   درصد( 

در اندام  هوایی گونه M. piperita شناسایی 
شد )میرزا و همکاران، 1389(.

Cinnamo�  گیاه دارچین دارای دو گونه
moum cassia و C. zeylanicum است. 
ترکیب عمده چوب دارچین شامل سینام آلدئید 
)از 65 تا 80 درصد( و اوژنول )از 5 تا 10 
درصد( است. برگ دارچین دارای اوژنول )از 
10 تا 95 درصد( و مقدار اندکی سینام آلدئید 
است )Brochot et al., 2017(. اسانس چوب 
C. zeylanicum دارای فعالیت ضد باکتریایی 
S. aureus، E.coli، Acine�  مؤثر بر ضد

 tobacter baumannii، P. aeruginosa
است )Chouhan et al., 2017(. اسانس 
 S. برگ دارچین دارای عملکرد مؤثر بر ضد
 .)Herman, 2014( است E. coli و aureus

این گونه در ایران نمی روید. 
Eugenia caryo�  اسانس میخک از گیاه

 Syzygium aromaticum و   phyllata
)میخک هندی( استخراج می شود. ترکیب عمده 
آن اوژنول است که از 30 تا 95 درصد تغییر 
می کند. اسانس میخک دارای اثرات ضدباکتریایی 
E. coli، K. pneumoni�  بر ضد باکتری های
 ae،P. aeruginosa،  Staphylococcus
 Condò( است S. epidermidis و aureus
et al., 2018(. این گونه ها در ایران نمی رویند.

اسانس Eucalyptus globulus )شکل 
H-1( دارای ترکیب های عمده 8،1-سینئول )از 
49/07 تا 83/59 درصد( و آلفا-پینن )از 1/27 
 Sefidkon et al.,( است )تا 5/02 درصد
2012(. برای اثر بخشی مؤثر، اسانس اکالیپتوس 
باید حداقل دارای 70 درصد 8،1- سینئول باشد. 
اثرات ضدمیکروبی اسانس E. globulus بر ضد 
 E. و Staphylococcus aureus باکتری های
 .)Bachir & Benali, 2008( تأیید شد coli
E. camaldulen�اثرات ضدباکتریایی اسانس 
 S. aureus، E. coli،  بر ضد باکتری های sis
 B. subtilis، M. luteus، S. pyogenes، K.
 pneumonia، V. parahaemolyticus،  S.
typhimurium، P. aeruginosa ثابت شده 
 Nasir et al.,؛Lima et al., 2013( است

 .)Khubeiz et al., 20162015؛
اثرات ضدباکتریایی اسانس سیزده گونه 
 S. aureus، باکتری های  اکالیپتوس بر ضد 
E. coli، B. cereus، L. monocyto�

genes مطالعه شد. نتایج این تحقیق نشان داد، 
اسانس ها دارای اثرات ضعیف، متوسط، خوب 
و بسیارخوب بر ضد باکتری های مورد مطالعه 
هستند و این اثرات بسته به گونه گیاهی و باکتری 
تغییر می کند )حمیدیه و بیگدلی، 1382(. در 
گونه E. globulus ترکیب های 8،1- سینئول 
aromaden-( آرومادندرون ،)95/13درصد(

drene( )23/37درصد( و آلو-آرومادندرون 
)allo-aromadendrene( )23/37درصد( 
گونه  در   .)Adams, 2017( شناسایی شد 
ترکیب های  ایران  از   E. camaldulensis
سیمن  پارا  ، 48درصد( /6 ( 8،1-سینئول 
 )spathulenol( اسپاچولنول ،)21/3درصد(
)9/7درصد(، گاما-ترپینن )3/1درصد( شناسایی 
شده  است )رضایی و همکاران، 1380(. اسانس 
ترکیب های  دارای  ایران  از   E. globulus
و  )74/80-92/70درصد(  8،1-سینئول 
لیمونن  و  7/70درصد(   -2/02( آلفا-پینن 
)2/04-6/20درصد( است )برازنده، 1384(. 

جنس مریم گلی )Salvia(  دارای ترکیب های 
کامفور، آلفا-توژن )α-thujene( و بتا-توژن 
)β-thujene( در سرشاخه های گل دار است. 
طبی  مریم گلی  اسانس  ضد باکتری  فعالیت 
باکتری های  بر ضد   )Salvia officinalis(
 E. coli، Bacillus subtilis، Salmonella
 typhi، S. enteritidis، Shigella sonei، S.
 S. mutans و aureus، S. epidermidis
 Bozin؛Wei et al., 2018( ثابت شده  است
 De؛Cutillas et al., 2016؛et al., 2007
 .)Fu et al., 2013؛Oliveira et al., 2019
ترکیب های شیمیایی بتا-کاریوفیلن )37درصد(،  
ژرماکرن دی )37/4درصد( و بی سیکلوژرماکرن 
)bicyclogermacrene( )7/1درصد( در گونه 
S. choroleuca شناسایی شد. اسانس این گونه 
 B. subtilis، اثرات ضد میکروبی مؤثری بر ضد
S. aureus و E. coli نشان داد )علیشاهی 
نورانی و همکاران، 1384(. اثرات ضد میکروبی 
 B. بر ضد باکتری های S. macrochlamys
 S. epidermidis و subtilis، S. aureus
تأیید شد. این گونه از مریم گلی دارای ترکیب های 
بتا-کاریوفیلن )32/7درصد( و 8،1-سینئول 
احتمااًل 8،1-سینئول  )18/9درصد( است و 
مسئول اثرات ضد باکتریایی است )کاظمی زاده و 
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همکاران، 1388(. در گونه S. sclarea )شکل 
لینالیل استات )77درصد(،  I-1( ترکیب های 
ژرماکرن دی )9/5درصد( و لینالول )4/6درصد( 
 S. santolinifolia میرزا، 1378(، در گونه(
54-72درصد(،  )از  آلفا-پینن  ترکیب های 
بورنئول )از2/5 تا15درصد(، کامفن )از 3/3 
تا 9/8درصد( و لیمونن )از 4/6 تا 5/3درصد( 
)سنبلی و همکاران، 1385( گزارش شده  است. 
بتا-کاریوفیلن   ،S. hydrangea گونه  در 
)25/1درصد(، 8،1-سینئول )15/2درصد( و 
کاریوفیلن اکسید )11/5درصد( شناسایی شد 
S. vir� در گونه .)Sonboli et al., 2006(

gata بتا-کاریوفیلن )46/6درصد(، ژرماکرن بی 
)13/9درصد(، کاریوفیلن اکسید )13/2درصد(، 
ژرماکرن دی  و  6/4درصد(  ( اسپاچولنول 
)5/7درصد( و در گونه S. syriaca ژرماکرن بی 
)29/2درصد(،  ژرماکرن دی  )34/8درصد(، 
اسپاتولنول  و  3درصد(  /6 ( آلفا-آیالنژن 
)3/4درصد( شناسایی شد )سفیدکن، 1378(. 
 Melaluleca چای  درخت  اسانس 
به دست  آن  برگ های  از  که   alternifolia
می آید، حاوی ترکیب های ترپینن-4-ال )بیش 
از 20درصد( و  )بیش  ترپینن  از 30درصد(، 
دارای  از 8درصد( است.  )بیش  آلفا-ترپینن 
 S. aureus، E. بر ضد  فعالیت ضدباکتری 
 Salvatori et( می باشد S. mutans و coli

al., 2017(. ترکیب شیمیایی ترپینن-4-ال به 
 M. alternifolia میزان )45/65درصد( در گونه
گزارش شد )Adams, 2017(. این گونه بومی 

ایران نیست. 

 اثرات ضدویروسی  
در یک مطالعه مروری نشان داده شد، 18 ترکیب 
از گیاهان معطر دارای اثرات ضدویروسی هستند. 
این ترکیب ها شامل آلفا-پینن، 8،1-سینئول، 
ترپینن- پارا-سیمن،  لیمونن،  آلفا-ترپینئول، 

4-ال، گاما-ترپینن، کمفور، لینالول، بتا-توژن، 
بتا-کاریوفیلن، ترانس-کاریوفیلن، آرومادندرون، 
کاریوفیلن، ژرماکرن دی، میرسن )myrcene( و 
اسپاچولنول و بتا-المن )β-elemene( هستند 
)Tshibangu et al., 2020(. ترکیب های 
مختلف ازجمله پولگون، تیمول، L-4-ترپینئول، 
سینامیل استات، ژرانیول، کارواکرول، سینام آلدئید 
 S1 می توانند پروتئین )Anethole( و آنتول
را  ویروس(  پروتئینی  پوشش  در  )گیرنده 
غیرفعال کنند. ترکیب های (E،E)-آلفا-فارنزن 
، (E،E)- فارنزل  )E,E)-α-Farnesene)
ترانس-نرولیدول   ،))E,E)-α-Farnesol)
 MPro با پروتئین )E-nerolidol( می توانند 
پروتئاز اصلی SARS-CoV و سایر پروتئین های 
ویروس ازجمله آنزیم های فسفاتاز، ریبونوکلئاز و 
پلی مراز، همچنین پروتئین اسپایک )S( بر هم کنش 

 SARS-CoV2 داشته و مانع تکثیر ویروس
شوند )Silva et al., 2020(. ترکیب های آنتول، 
سینام آلدئید، کارواکرول، ژرانیول، سینامیل استات 
)cinamylacetate(، ترپینئول، تیمول و پولگون 
 SARS-CoV2 ویروس S1 بازدارنده پروتئین
بوده و در بین ترکیب های فوق سینام آلدئید مؤثرتر 
 Kulkarni et al.,( از سایر ترکیب ها عمل می کند
202(. ترکیب های اوژنول، منتول و کارواکرول 
دارای میل ترکیبی باالیی به پروتئین اسپایک 
 Mpro، پروتئاز اصلی ویروس ،SARS-CoV2
ACE-2 هستند و  RNA پلیمراز و پروتئین 
 Silva et( پروتئین های فوق را غیرفعال می کنند
al., 2020(. در جدول 4 اثرات ضدویروسی 
برخی از گیاهان اسانس دار بر ضد ویروس های 

مختلف آنفلوانزا ارائه شده  است. 

ضد  بر  گیاهی  اسانس های  اثرات   
 SARS-COV-1، ،ویروس های آنفلوانزا

 Covid19وSARS-COV-2
Cinnamomum zey� )اسانس برگ دارچین 
Citrus ber�( اسانس برگاموت ،)lanicum
 Cymbopogon( اسانس علف لیمو ،)gamia
 Thymus( آویشن  اسانس  و   )flexuosus
vulgaris( بازدارنده ویروس آنفلوانزا هستند. 
مکانیسم عملکرد آنها ممانعت از اتصال ویروس 
و ممانعت از ترجمه پروتئین های ویروسی است 

جدول 4- ترکیب های شیمیایی و اثرات ضدویروسی تعدادی از گیاهان دارویی

نام گونهترکیب های شیمیاییسویه ویروس آنفلوانزامنابع

Abou Baker et al. (2021)H5N1 لینالیل استات، لینالول  ویروس آنفلوانزاLavandula angustifolia

Abou Baker et al. (2021)H5N1 کامفور، آلفا-توژنویروس آنفلوانزاSalvia officinalis

Mahboubi (2018)H9N2 تیموکینونویروس آنفلوانزاNigella sativa

Mbadiko et al. (2020)HIV و HSV1،HSV2 مراجعه به منبعویروس هایZingiber officinale

Mbadiko et al. (2020)HIV و HSV1،HSV2 مراجعه به منبعویروس هایCurcuma longa

Tshilanda  et al. (2020)Covid 19مراجعه به منبعOcimum spp. 

Thuy et al. (2020)SARS-CoV2آلیل دی سولفید آلیل تری سولفیدAllium sativum

Brochot et al. (2017)(H1N1) A 8،1-سینئولویروس آنفلوانزاEucalyptus globulus

Pourghanbari et al. (2016)H9N2 ژرانیول، نرالویروسMelissa officinalis

Loizzo et al. (2008)SARS-COV1
آلفا-پینن، بتا-پینن، 8،1-سینئول، بتا-

Laurus nobilisاوسیمن

Loizzo et al. (2008)SARS-COV1گاما-کادینن، لیمونن، آلفا-فالندرنJuniperus oxycedrus
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)Vimalanathan et al., 2014(. در 
اسانس C. zeylanicum اسید سینامیک 
 benzyl( بنزوات  بنزیل  )70درصد(، 
benzoate( )84/69درصد( در ساقه 
و بنزیل بنزوات )65/42درصد( در برگ 
 .)Pyankov et al., 2012( شناسایی شده  است
اسانس  اثرات ضدویروسی  مطالعه  یک  در 
اسطوخودوس )Lavandula angustifolia( و 
مریم گلی )Salvia officinalis( بر ضد ویروس 
آنفلوانزا H5N1 مطالعه شد، ترکیب های عمده 
لینالیل استات و  اسانس اسطوخودوس شامل 
مریم گلی شامل  اصلی  ترکیب های  و  لینالول 
کامفور و آلفا-توژن بود و اثرات ضدویروسی 
 Abou Baker et al.,( هر دو اسانس تأیید شد
ایران  2021(. در گونه L. angustifolia از 
لینالول )از 30/6 تا 35/3 درصد(، لینالیل استات 
)از 13/4 تا 17/6 درصد(، الواندولیل استات 
)از 10/9 تا 15/9 درصد( گزارش شد و در 
آلفا-توژن  S. officinalis ترکیب های  گونه 
)از 20/8 تا 35/9 درصد(، کامفور )از 14/6 
تا 29/2 درصد( و بتا-توژن )از 4/1 تا 15/1 
درصد( شناسایی شد )میرزا و همکاران، 1389(. 
 )Nigella sativa( اثرات ضدویروسی سیاه دانه
)شکل J-1( و ماده مؤثر اسانس آن تیمو کینون 
)thymoquinone( بر ضد ویروس آنفلوانزا 
 .)Mahboubi, 2018( گزارش شد H9N2
در گونه N. sativa ترکیب شیمیایی تیمو کینون 
میزان 24/50درصد شناسایی شده  است  به 
)Adams, 2017(. ترکیب شیمیایی اسانس 
آنتول  ترانس  شامل  ایران  از   N. sativa
)14/8درصد(،  پارا-سیمن  )38/3درصد(، 
لیمونن )4/3درصد( و کارون )4درصد( است 

)مجاب و همکاران، 1382(. 
شامل   Zingiberaceae خانواده  گیاهان 
زنجبیل )Zingiber officinale( و زردچوبه 
ویروس های  بر ضد   )Curcuma longa(
HSV1،HSV2 و HIV، ویروس های آنفلوانزا 
 Mbadiko et( و ویروس کرونا مؤثر هستند
al., 2020(. گیاه زنجبیل )Z. officinale( بر 
ضد ویروس HRSV در دستگاه تنفسی مؤثر 
است )San Chang et al., 2013(. در گونه 
Z. officinale ترکیب های شیمیایی آر-کرکومن 
آلفا- )27/10درصد(،   )ar-curcumene(

زینجیبرن )α-zingiberene( )35/56درصد( 

و بتا-بیزابولن )60/40درصد( شناسایی شده 
 است )Adams, 2017(. ترکیب های زینجیبرن 
)29/48درصد(، آلفا-کورکومن )16/33درصد(، 
β-Sesquiphelland- )بتا-سزکوئی فالندرن 
rene( )15/94درصد( و کمفن )7/24درصد( در 
ریزوم زنجبیل شناسایی شد )طبا طبایی یزدی و 
همکاران، 1398(. در ریزوم زردچوبه ترکیب های 
تومرون )turmerone( )17/37درصد(، بتا-
Cy-( سیکلوهگزادی ان ،)بیزابولن 16/25درصد(

clohexadiene( )15/46درصد(، زینجیبرن 
و  )15/29درصد(، هومولن )14/48درصد( 
کاریوفیلن )13/68درصد( شناسایی شد )مجدی 

و همکاران، 1400(. 
 Pelargonium sidoides گونه ای از شمعدانی
از خانواده Geraniaceae به عنوان یک گیاه 
در  تنفسی  بیماری های  درمان  برای  دارویی 
 Careddu( کشورهای مختلف استفاده می شود
شمعدانی  گونه   .)& Pettenazzo, 2018
ترکیب های  دارای   P. graveolens معطر 
سیترونلل )50/80درصد(، سترونلیل فرمات 
Gera-( فرمات  ژرانیل  )12/80درصد(، 

اودسمول  و  )9/65درصد(   )nyl formate
 .)Adams, 2017( است )14/49درصد(

ن یحا ر ه  گیا مختلف  ی  نه ها گو نس  سا ا
 )Ocimum spp( دارای اثرات ضدویروسی 
 Ocimum است، فعالیت ضدویروسی گونه های
است  آنفلوانزا گزارش شده   بر ضد ویروس 
)Tshilanda et al., 2020(. ترکیب عمده 
متیل سینامات  شامل   O. basilicum گونه 
)methylcinnamate( )66/50درصد(، کامفور 
)53/46درصد( در گونه O. canum، ژرانیول 
  O. gratissimum 88/82درصد( در گونه(
)Adams, 2017(. در  است   )K-1 شکل(
گونه O. basilicum ترکیب های متیل کاویکول، 
ژرانیول و نرول )nerol( شناسایی شده  است 

)رجب بیگی و همکاران، 1385(. 
برای درمان   )Allium sativum( گیاه سیر 
سرماخوردگی، آنفلوانزا و انواع دیگر عفونت های 
ترکیب های عمده  استفاده می شود.  ویروسی 
 allyl ( آلیل دی سولفید  شامل  سیر  اسانس 
آلیل تری سولفید  disulfide( )28/4درصد(، 
آلیل- )22/8درصد(،   )allyl trisulfide(
 Allyl -1-propenyl( 1-پروپنیل دی سولفید 
disulfide( )8/2درصد(، آلیل متیل تری سولفید 

)6/7درصد(،   )Allyl methyl trisulfide(
 )diallyl tetra sulfide( دی آلیل تترا سولفید
)6/5درصد( است. این ترکیب ها دارای فعالیت 
بر ضد پروتئین ACE2 و پروتئاز اصلی ویروس 
 .)Thuy et al., 2020( هستند SARS-CoV2
 )Eucalyptus globulus( اسانس اکالیپتوس
برای درمان بیماری های مختلف تنفسی مثل 
استفاده  سینوزیت  و  برونشیت  التهاب  گلو، 
اکالیپتوس  اسانس  عمده  ترکیب  می شود. 
 Sefidkon et al., ( است  8،1-سینئول 
اثرات ضدویروسی 8،1-سینئول از   .)2010
 A آنفلوانزا  ویروس  بر ضد  اکالیپتوس  گیاه 
(H1N1) در مطالعات in vitro گزارش شده 
 است. این اثر با از بین  بردن ساختار پوشش 
 Brochot et al.,( پروتئینی ویروس است 
2017(. ترکیب های 8،1-سینئول )از 74/80 
تا 92/70 درصد(، آلفا-پینن )از 2/02 تا 7/70 
درصد( و لیمونن )از 2/04 تا 6/20 درصد( 
در برگ گونه E. globulus از ایران گزارش 

شد )برازنده، 1384(. 
 )Melissa officinalis( بادرنجبویه اسانس 
دارای ترکیب های ژرانیول و نرال در غلظت های 
مختلف مانع تکثیر ویروس H9N2 می شود 
)Pourghanbari et al., 2016(. بر اساس 
 M. officinalis منابع ترکیب های عمده اسانس
شامل نرال )39/25درصد(، ژرانیال )45درصد(، 
بتا-کوببن )β-cubebene( )39درصد( است 
M. of� در اندام  هوایی گونه .)Adams, 2017(
ficinalis سیترونالل )از 9/3 تا 43/8 درصد(، 
تا 13/5 درصد(  )از 6/5  اکسید  کاریوفیلن 
شناسایی شده  )31/8درصد(  کارواکرول  و 
 است )عسکری و سفید کن، 1383(. در مطالعه 
دیگری ترکیب های ژرانیال )28/9درصد(،  نرال 
)21/5درصد(، ژرانیل استات )19/3درصد(، 
کاریوفیلن اکسید )7درصد( و ترانس-کاریوفیلن 
 M. )E-caryophyllene( )6/8درصد( در 
officinalis کاشته شده در جنوب ایران )استان 
 .)Nouri et al., 2020( شناسایی شد )فارس
)Laurus nobilis( )شکل  اسانس برگ  بو 
L-1( شامل آلفا-پینن، بتا-پینن، 8،1-سینئول و 
بتا-اوسیمن است. اسانس این گونه دارای اثرات 
ضدویروسی مؤثر بر ضد SARS-COV1 است 
 L. nobilis در گونه .)Loizzo et al., 2008(
ترکیب های شیمیایی 8،1-سینئول )از 44 تا 
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 α-terpinyl( آلفا-ترپینیل استات ،)48/5 درصد
acetate( )از 12/5 تا 15/6 درصد( و سابینن 
)از 9/5 تا 10/3 درصد( شناسایی شد )نادری 

حاجی باقر کندی و همکاران، 1390(. 
 )Juniperus oxycedrus( ارس  اسانس 
 ،)γ-cadinene( دارای ترکیب های گاما-کادینن
لیمونن و آلفا-فالندرن )α-phellandrene( و 
اثرات ضدویروسی مؤثر بر ضد کرونا ویروس 
 Loizzo et al.,( است   SARS-COV1
2008(. در گونه J. oxycedrus ترکیب های 
ترکیب  تعدادی  و  )13/88درصد(   cedrol
اندام ها شناسایی شد  برگ و سایر  دیگر در 
J. horizonta� در گونه .)Adams, 2017(

برنیل استات  لیمونن،  lis ترکیب های سابینن، 
)Bornyl acetate( و میرسن شناسایی شده 
 است )احسانی و همکاران، 1391(. آلفا-پینن، 
 ، )trans- verbenol( لیمونن،  ترانس وربنول
، وربنون،   )Cis-verbenol( سیس-وربنول 
 )elemol( و المول )γ-elemene( گاما-المن
ترکیب های عمده اسانس گونه J. excels هستند 

)صالحی شانجانی و میرزا، 1381(. 

 نتیجه گیری 
اسانس گونه های مختلف آویشن و مرزه ایران 
و  تیمول  شیمیایی  ترکیب های  به دلیل وجود 
کارواکرول و سایر ترکیب ها می توانند دارای 
گونه های  اسانس  باشند.  اثرات ضدقارچی 
اسطوخودوس به دلیل داشتن ترکیب های لینالول 
و لینالیل استات دارای اثرات ضدقارچی هستند. 
گونه های مختلف اکالیپتوس، برخی گونه های 
مریم گلی و نپتا در ایران مشابه با رزماری به دلیل 
آلفا-پینن  ترکیب های 1،8-سینئول و  داشتن 
اسانس  در  اثرات ضدقارچی هستند.  دارای 
گونه های زیره ایران ترکیب  کومین آلدئید دارای 

پتانسیل ضد قارچی است.
به  توجه  با  ضدباکتری  ثرات  ا زمینه  در 
ترکیب های شیمیایی شناسایی شده در اسانس 
گونه های اسطوخودوس ایران همچون لینالول 
و 1،8-سینئول، گونه های یادشده دارای اثرات 
ضدباکتری هستند. اسانس گونه های مختلف 
ترکیب های  داشتن  به دلیل  مرزه  و  آویشن 
تیمول و کارواکرول دارای خواص ضدباکتری 
هستند. با توجه به ترکیب های شناسایی شده در 
پیشنهاد  ایران  Mentha در  گونه های جنس 

 A) Thymus vulgaris،B)Origanum vulgare،C)Mentha :شکل 1-تصویر تعدادی از گیاهان دارویی
،pulegium،D) Rosmarinus officinalis،E)Cinnamomum verum،F)Cuminum cyminum

 G) Lavandula angustifolia،H)Eucalyptus globulus،I)Salvia sclarea،J)Nigella sativa  و
K) Ocimum gratissimum, L) Laurus nobilis.

A
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می شود، خواص ضدمیکروبی گونه های 
E. glob�  یادشده مطالعه شود. اسانس

ulus و  E.  camaldulensis به دلیل 
آلفا-پینن  و  8،1-سینئول  ترکیب های 
ضد  بر  ضدمیکروبی  ثرات  ا رای  دا
تعدادی از باکتری هاست. با توجه به ترکیب های 
شناسایی شده، تعدادی از گونه های Salvia ایران 
پیشنهاد  و  دارای خواص ضدباکتری هستند 
می شود اثرات ضدمیکروبی آنها در مطالعات 

آینده بررسی شود.
اثرات ضدویروسی،  با  ارتباط  درمجموع در 
گونه های اسطوخودوس و مریم گلی ایران به دلیل 
و  کامفور  لینالول،  لینالیل استات،  ترکیب های 
آلفا-توژن دارای خواص ضدویروسی هستند. با 
توجه به ترکیب های شیمیایی اسانس، زردچوبه و 
زنجبیل بر ضد ویروس های آنفلوانزا مؤثرهستند. 
از گونه های مختلف ریحان می توان برای بهبود 
بیماری های ویروسی از جمله ویروس آنفلوانزا و 
کوید 19 بهره برد. از اسانس سیر می توان برای 
 E. بهبود بیماران کوید 19 استفاده کرد. گونه
globulus و ترکیب 8،1-سینئول دارای اثرات 
ضدویروسی بر ضد ویروس های دستگاه تنفسی 
 M. ازجمله آنفلوالنزا و کوید 19 است. گونه
officinalis به دلیل داشتن ترکیب های نرال و 
ژرانیول دارای اثرات ضد ویروسی است. گونه 
ترکیب های 8،1-سینئول  L. nobilis دارای 
و ترکیب های دیگر دارای اثرات ضدویروسی 
داشتن  به دلیل  ارس  است. گونه های مختلف 
اثرات  لیمونن و آلفا-پینن دارای  ترکیب های 

ضدویروسی هستند. 
براساس مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر 
فعالیت ضدقارچی، ضدباکتری و ضدویروسی 
تعدادی از اسانس های گیاهی ثابت شده  است. 
انجام آزمون های استاندارد برای سنجش اثرات 
زیستی اسانس های گیاهان دارویی با ارزش و 
آنها در ساخت داروهای  از  استفاده  بومی و 
گیاهی،  آنتی بیوتیک های  گیاهی،  ضد قارچ 
داروهای ضد ویروس گیاهی، عوامل نگهدارنده 
گیاهی در صنایع غذایی و آرایشی-بهداشتی و 

سایر فراورده ها در آینده ضروری است.
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م.،  میرزا،  ا.،  عاشورآبادی,  عسکری، ف.،  شریفی 
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این گونه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 

 .122-101 :)1( 30
فکور، م.ح.، عالمه، ع.، ا.، رسولی، ا. و مظاهری، م.، 
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و معطر ایران، 23 )2(: 277-269. 
مجاب، ف.، نیک آور، ب.، جاویدنیا، ک.، و رودگرآملی، م.،
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غذایی ایران، 17 )2(: 271-261. 
محمدی ر.، شکوه امیری م.ر.، موسوی س. م.، سپه وند ا.،

و همکاران.،  م.ح.،  یاد گاری  م.،  شمس قهفرخی 
Cinnamo� 1389. فعالیت ضد قارچی اسانس

یه های  جدا علیه    mum zeylanicum
دارویی، 9  گیاهان  بالینی آسپرژیلوس. فصلنامه 

 .71-66:)36(
میرزا، م.، 1378. شناسایی ترکیب های فرار اسانس و

تحقیقات   .Salvia sclarea L. گیاه  عصاره 
گیاهان دارویی و معطر ایران،4 )1(: 136-115. 
میرزا، م.، قریشی، ب.، ف. و بهادری، آ.، 1389. بررسی 
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معطر ایران،26 )4(: 543-531. 
میرزا، م.، و شریفی عاشورآبادی، ا.، و الهوردی ممقانی،  
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.880-864 :)5( 31
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پورهروی، م. ر.، 1390. تأثیر مدت زمان تقطیر 
 Laurus(با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ بو
. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر   (nobili L.

ایران، 27 )2(: 260-249. 
م.، خوش زبان ف.،  کمال نژاد  م.،  ناصری  ع.،  نائینی 
و   ، . ح می  ه نا د ا عیل ز سما ا  ، . ط ن  جبیا ر
و  اسانس ها  اثرات  بررسی  همکاران.،1390. 
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