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  چکیده
امروزه استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی از جمله عصاره هـا و پـودر هـا در    
نگهداري مواد غذایی از رشد چشمگیري برخوردار است. در این تحقیق اثرات ضـد  

(آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلـوگیري  میکروبی عصاره و پودر گیاهان تیره نعناع 
ی بررسی شد. بـراي ایـن   ي دوغ صنعتدر نمونه ها استافیلوکوکوس اورئوساز رشد 
 و 075/0 ،0(هر پودر از و % v/v) 15/0و  075/0 ،0غلظت از هر عصاره ( 3منظور 

15/0( v/v  % .نمونـه   40و یا کاهش جمعیت باکتري مـذکور در   مرگتهیه گردید
ــرار) 3(در ــتریل تک ــالص     دوغ اس ــوش خ ــی از س ــیون مشخص ــاوي سوسپانس ح

پـس   ساعت با استفاده از طرح رویه پاسخ بررسی شد. 24در طی  استافیلوکوکوس
و مقایسـه نتـایج اثـرات عصـاره و پـودر ترکیبـات بازدارنـده طبیعـی در          از بررسی

کـه پـودر    نتـایج نشـان داد  در نمونه هـاي دوغ   استافیلوکوکوسجلوگیري از رشد 
بر کاهش جمعیت گیاهان تیره نعناع به میزان بیشتري از عصاره گیاهان تیره نعناع 

، فرمول بهینه پودرهـا بـراي کـاهش یـا مـرگ بـاکتري       رد  ً      تا ثیر دا سواستافیلوکوک
 v/v (14/0(و کاکوتی  06/0) v/v(، نعناع 09/0 )v/v( پاتوژن با غلظت پودر آویشن

میزان تلقیح بدست آمـد کـه در ایـن شـرایط بیشـترین میـزان کـاهش جمعیـت         
  .بود 98/1 عدد لگاریتمی معادل ساعت 24بعد از گذشت  استافیلوکوکوس

  
  

  

  15/01/91 تاریخ دریافت:
  27/04/91 تاریخ پذیرش:

  
  کلیدي هاي واژه

  آویشن
  استافیلوکوکوس اورئوس

  دوغ هاي صنعتی
  کاکوتی

  نعناع
  

  
 مقدمه

تغذیه شیر و فرآورده هاي آن داراي نقش بزرگی در 
 و سالمت انسان در تمـام مراحـل زنـدگی مـی باشـند     

)Webb, 2007( دوغ نوعی نوشیدنی سنتی لبنی است .
که از ماست تهیه شده و اولین بار هندي ها آنرا تحـت  

نام السی تهیه نمودند. امروزه در برخـی از کشـورها از   
جمله ایران و ترکیه از این نوشیدنی استفاده می شـود.  
دوغ را از مخلوط کردن ماست، آب، نمک و دیگر مـواد  

ر گیاهـان طبیعـی تهیـه    از جمله عصاره و پود افزودنی
نوشیدنی سالم و مفیدي اسـت   محصولمی کنند. این 
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که تأمین کننده یک چهارم نیـاز روزانـه بـه کلسـیم و     
 ,Wikipedia( اسـت  B12, B6, B2حاوي ویتامین هاي 

2008(.  
عامل اصلی مسمومیت غـذایی   1استافیلوکوکوس اورئوس

و عفونــت هـاي خــارج روده اي مــی   اسـتافیلوکوکوس 
انتروتوکســین ایــن میکروارگانیســم مقــاوم بــه باشــد. 

حرارت است و در صورت وجود در ماده غـذایی در اثـر   
ــذایی     ــمومیت غـ ــی رود. مسـ ــین نمـ ــرارت از بـ حـ
                                            ً     استافیلوکوکی به وسیله دوره کمون کوتاه، معموال  بین 

ساعت مشخص می گردد. تهـوع، اسـتفراغ، دل    4تا  2
. دوره                   ً                            پیچه، ضعف و نهایتـا  اسـهال عالیـم آن هسـتند    

کمون کوتاه در نتیجه خوردن سم از قبل تولیـد شـده   
 اسـتافیلوکوکوس در مواد غذایی ایجاد می شود. رشـد  

در مواد غذایی هیچگونه تغییري در ظاهر، بو یـا طعـم   
ایجاد نمی کند بلکه توکسین آن در مواد غذایی ایجـاد  

  ).Mortazavi et al., 2008مسمومیت می نماید (
کاکوتی گیاهانی متعلق به تیره آویشن، نعناع و 

نعناعیان می باشند. خصوصیات ضد عفونی کنندگی 
، در حقیقت این گیاهان از دیرباز شناخته شده است

این گیاهان به علت داشتن مقادیر زیادي از ترکیبات 
فرار آروماتیک که برخی از آنها از عوامل مهم ایجاد 

ه کننده طعم در غذا به شمار می روند مورد توج
هستند. این ترکیبات فرار داراي خاصیت ضد 
اکسایشی و ضد میکروبی ذاتی بوده و نقش مهمی در 

دفاعی گیاهان در مقابل بیماري هاي حاصل سیستم 
میکروارگانیسم ها ایفا می کنند. بنابراین، این از 

ترکیبات می توانند به صورت یک جزء عملگر، یک 
در ماده غذایی نیز به عنوان نگهدارنده  طعم دهنده و
 ,Delaquis & Mazza, 1995; Han( عمل نمایند

2000; Holley & Patel, 2005;  Nychas, 1995; 
Tranter & et al., 1993(.   

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه اثرات 
ضد میکروبی عصاره و پودر آویشن، نعناع و کاکوتی 
که گونه اي از گیاهان تیره نعناع می باشند در 

در استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیري از رشد جمعیت 
  است. بودهاستریل نمونه هاي دوغ 

  
  

                                                             
1- Staphylococcus aureus 

 مواد و روش ها
  مواد

از آویشـن، نعنـاع و کـاکوتی     عصاره ها و پودرهاي
  خریداري شد. مجتمع و شرکت کشاورزي سبز ایران

دوغ از کارخانجات لبنی شهرك صـنعتی مشـهد تهیـه    
  گردید.

 ساســـتافیلوکوکوس اورئـــو میکروبـــی  ســـوش
(PTCC1113)    بـه صــورت آمپـول لیــوفیلیزه از مرکــز

کلکسیون قارچ ها و بـاکتري هـاي صـنعتی و عفـونی     
ــی  ــی پژوهش ــازمان علم ــش   س ــران بخ ــنعتی ای و ص

  بیوتکنولوژي تهیه گردید.
جهت انجام آزمایشـات از محـیط کشـت نوترینـت     

سـاخت شـرکت مـرك آلمـان      3نوترینت بـراث  و 2آگار
  استفاده شد.

جهت تهیه کشت تازه و فعال سـازي سـویه هـاي    
(سـاخت   4مانیتول سالت آگارمیکروبی از محیط کشت 

 اورئـوس اسـتافیلوکوکوس   بـراي شرکت مرك آلمـان)  
  .استفاده گردید

  
  روش ها

  تهیه کشت تازه (در فاز لگاریتمی) از میکروارگانیسم
ــازه و فعــال ســازي ســویه   جهــت تهیــه کشــت ت

محیط کشت نوترینت براث از  استافیلوکوکوس اورئوس
کشـت   و مانیتول سـالت آگـار مطـابق دسـتور العمـل     

سـاعت   24سطحی داده شد، تا میکروارگانیسم پس از 
اینکوباسیون در هنگام تهیه سوسپانسیون میکروبی در 

  فاز لگاریتمی قرار داشته باشد.
  

  هاي دوغ جهت تیمار با عصاره ها و پودرهاتهیه نمونه
هاي دوغ تهیه شده جهـت انجـام آزمایشـات    نمونه

میکروبیولــوژي بــه آزمایشــگاه انتقــال یافتنــد. بعــد از 
درجـه سـانتی    95-90دمـاي (استریل کـردن دوغ هـا   

درون نمونه هاي اسـتریل دوغ   دقیقه) 5به مدت  گراد
ریخته شد و سـپس غلظـت   میلی لیتري  500لوله  40

 و پـودر  v/v) 15/0و  075/0 ،0( عصـاره هاي مختلـف  
آویشــن، نعنـــاع و کـــاکوتی   v/v )15/0و  075/0 ،0(

                                                             
2- Nutrient Agar(N.A) 
3- Nutrient Broth(N.B) 
4- Mannitol salt agar 
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براساس نتایج بدسـت آمـده از گزارشـات و تحقیقـات     
 ;Bayoumi, 1992; Burt, 2003( انجــام شــده  

Chachoyan & Oganesyan, 1996; Denyer & 
Hugo, 1991; Marino et al., 2001; Negueruela & 

Mata, 1986(   ورت صـ  اضافه کردن عصاره و پـودر بـه
هر یک از آنها با آب و به کمک توئین امولسیون کردن 

-IKA-T25( با استفاده از یـک میکسـر هموژنـایزر    80

digital ultra turax (    در پـانزده  به مـدت یـک دقیقـه
  شد. هزار دور در دقیقه انجام

  
  مک فارلند 5/0تهیه سوسپانسیون 

مک فارلند با اسـتفاده   5/0سوسپانسیون استاندارد 
% و 1میلی لیتر اسید سولفوریک  5/99از اضافه کردن 

به طور آهسته بـا   175/1میلی لیتر کلرید باریم % 5/0
  هم زنی مداوم تهیه گردید. 

کــدورت ایجــاد شــده توســط ایــن سوسپانســیون  
ایجـاد   cfu/ml 108×5/1معادل   ًا دانسیته سلولی تقریب

کنـد. سـپس کـدورت آن بـا اسـتفاده از دسـتگاه        می
در طـــول مـــوج  )SIGMA-3-30K( اســـپکتروفتومتر

nm625 .اندازه گیري شد  
  

  تهیه سوسپانسیون میکروبی
از سـوش میکروبـی    %1-2جهت تهیه کشت مـادر  

نوترینـت  محیط کشت  ml500تحت شرایط استریل به 
جهت تهیه سوسپانسیون غلـیظ میکروبـی اضـافه     براث

 18-22گردیـد، سـپس محــیط کشـت بـه اینکوبــاتور     
منتقـل شـد. محـیط کشـت هـاي      درجه سانتی گـراد  

، 1بـه روش شـیب دار   مانیتول سالت آگـار  و نوترینت آگار
                              ً                    در لوله هاي در پیچ داري که قبال  استریل شده بودنـد  

ــراثتهیــه شــد و از محــیط  از ایجــاد (بعــد  نوترینــت ب
بـر روي آنهـا   کدورت) کشت سطحی به شکل زیکزاك 

سـاعت   24محیط کشت ها بـه مـدت    داده شد.کشت 
پس قرار گرفته، سـ درجه سانتی گراد  37در اینکوباتور 

در یخچـال  و  پـر گردیـد   لوله ها بـا پـارافین اسـتریل،   
  نگهداري شدند.

  

                                                             
1- Slant 

ها با عصاره ها و پودرارزیابی فعالیت ضد میکروبی 
 3فاکتور در  3از طرح مرکب مرکزي در  استفاده

  سطح
 3براي انجام آزمایش ها از طرح مرکب مرکزي در 

اسـتافیلوکوکوس  از  گردید. استفادهسطح  3فاکتور در 
با غلظت استاندارد شده به روش مـک فارلنـد    اورئوس

لوله آزمـایش درب دار حـاوي نمونـه     40) به 1 ×105(
هاي دوغ استریل و رقت هاي مشـخص تهیـه شـده از    

 %)2-1( هـاي گیـاهی اضـافه گردیـد    عصاره ها و پودر
  ).1(جدول

ــی بــه رقــت هــاي   افــزودن سوسپانســیون میکروب
ــق شــدن    عصــاره ــث رقی ــاهی باع ــاي گی ــا و پودره ه

سوسپانسیون میکروبی و غلظـت مـاده ضـد میکروبـی     
خواهد شد که این موارد طی آماده سازي نمونه هـا در  
نظر گرفته شد. پس از انجام این مراحـل از لولـه فاقـد    

بـا اسـتفاده از یـک     cc1/0ماده ضد میکروبی (کنترل) 
ار کشـت  روي سطح پلیت حاوي محیط آگبر اتوسمپلر 

سطحی داده شد تا پس از یک شب گرمخانـه گـذاري   
 Barnon( تعداد کلونی هاي رشد کرده شمارش شوند

& Fineg Old, 1990(   این عملیات براي هر نمونـه در
  سه تکرار به طور جداگانه انجام شد.
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 مختلفسطوح  کد شده و واقعی متغیرهاي مستقل در مقادیر - 1جدول 
 تغیر هاي مستقلم عالئم مقادیر کد شده واقعی

-1 0 1+    

15/0  075/0  0  A آویشن غلظت عصاره و پودر  

15/0  075/0  0  B غلظت عصاره و پودر  نعناع 

15/0  075/0  0  C غلظت عصاره و پودر کاکوتی 
  

  طراحی آزمایشات
در ایــن تحقیــق از طــرح مرکــب مرکــزي جهــت  
طراحی آزمایشـات اسـتفاده شـد. هـدف ایـن تحقیـق       
بهینه سازي اثرات عصاره ها و پودرهاي طبیعی جهـت  

مـی  نمونه هاي دوغ کاهش جمعیت باکتري پاتوژن در 
 مختلـف باشد. سه پارامتر مورد بررسی شـامل غلظـت   

لـذا  کاکوتی می باشـند.   نعناع وعصاره و پودر آویشن، 
درهـاي طبیعـی   عصـاره هـا و پو   اثر جهت بهینه سازي
با توجه به روش استفاده شده بـراي  سه پارامتر مذکور 

طراحی آزمایشات به عنوان متغیرهاي مورد نظـر و بـا   
) و مقـادیر  -1و  0+، 1سه سطح در مقادیر کد شـده ( 

  شد. نظر گرفتهدر  1واقعی، مطابق جدول 
و بــا کمــک نــرم افــزار  CCDبــا اســتفاده از روش 

Design Expert (Version 6.0.2)  و سطوح غلظت در
 راي هر یـک از متغیرهـا، آزمایشـات   نظر گرفته شده ب

انجـام شـد.    2طراحی و چیدمان آنهـا مطـابق جـدول    
تکـرار در نقطـه    6را بـا   1CCDآرایش روش  2جدول 
میانگین درصد مقـادیر بدسـت    نشان می دهد. مرکزي

به تکرار هر آزمایش بـه عنـوان متغیـر    آمده از سه مرت
در روش ) در نظر گرفته مـی شـود.   Yوابسته یا پاسخ (

2RSM    براي هر متغیر وابسته مدلی تعریف مـی شـود
که آثار اصلی و همزمان فاکتورها را بر روي هر متغیـر  
جداگانه بیان می نماید، مدل چند متغیره بـه صـورت   

  زیر می باشد.
 Y= β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β1β1x1

2+ β2β2x2
2+ 

β3β3x3
2 + β1β2x1 x2+ β1 β3 x1x3+ β2β3x2x3   

  

                                                             
1- Central Composite Design 
2- Response Surface Method 

  β0پاسخ پیش بینـی شـده،    Yدر معادله ذکر شده 

 β3β3 ,β2β2اثرات خطـی،   ضرایب β3β2β1           ضریب ثابت،

,β1β1  و  اثرات مربعات ضرایبβ2β3,β1β3,β1β2    ضـرایب
و جهت برازش و محاسبه ضرایب  هستند اثرات متقابل

معادله الزم است که داده هاي تجربی بدست آمـده بـا   
ــانس (  ــالیز واری ) ANOVAاســتفاده از رگرســیون و آن

تحلیل شود. بدین منظور رگرسیون و تحلیل واریـانس  
 Design Exper (Version 6.0.2)با استفاده از نرم افزار

  انجام گرفت.
فرموالسیون  40با توجه به شرایط تعیین شده، 

ترکیبات بازدارنده تهیه شد.  نمونه هاي دوغ با نهایی
به کمک ضرایب رگرسیون اثر سطوح مختلف آویشن، 
نعناع و کاکوتی بر روي متغیر هاي وابسته محاسبه 

  .شد
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 براي سه متغیر مستقل CCDچیدمان روش - 2جدول 

شماره 
  آزمایش

 آویشن
(%v/v) 

  نعناع
(%v/v) 

  کاکوتی
(%v/v) 

نتایج بدست آمده نمونه هاي 
بعد از گذشت  حاوي عصاره

ساعت 24 (Log/ml) 

نتایج بدست آمده نمونه هاي 
بعد از گذشت  حاوي پودر

ساعت 24  (Log/ml) 

1 00/0  00/0  00/0  316/5  109/5  
2 15/0  00/0  00/0  263/3  282/3  
3 00/0  15/0  00/0  690/3  518/3  
4 15/0  15/0  00/0  878/2  455/2  
5 00/0  00/0  15/0  918/3  379/2  
6 15/0  00/0  15/0  710/3  00/2  
7 00/0  15/0  15/0  792/3  630/2  
8 15/0  15/0  15/0  778/3  303/3  
9 00/0  075/0  075/0  730/3  233/2  
10 15/0  075/0  075/0  270/3  100/2  
11 075/0  00/0  075/0  877/3  998/2  
12 075/0  15/0  075/0  668/3  318/2  
13 075/0  075/0  00/0  535/3  639/2  
14 075/0  075/0  15/0  662/3  100/2  
15 075/0  075/0  075/0  620/3  200/2  
16 075/0  075/0  075/0  649/3  210/2  
17 075/0  075/0  075/0  480/3  070/2  
18 075/0  075/0  075/0  410/3  100/2  
19 075/0  075/0  075/0  690/3  259/2  
20 075/0  075/0  075/0  520/3  100/2  

  
  
  یج و بحثانت

تحلیل آزمایشات و مدل سازي پارامتر هاي موثر بر 
 استافیلوکوکوس اورئوسکاهش جمعیت 

مطابق آنچه در قسمت مواد و روش هـا، همچنـین   
قسمت طراحی آزمایشات گفته شد، آزمایشـات طبـق   

، با در نظر گرفتن سـه  CCDجدول طراحی شده روش 
متغیر عصاره ها و پودرهاي آویشـن، نعنـاع و کـاکوتی    

تکرار در نقطه مرکـزي،   6آزمایش همراه با  40برابر با 
. جـدول آزمایشـات   گردیـد براي کـاهش خطـا انجـام    

طراحی شده با توجه به متغیرهاي فرض شده و نتـایج  
 اسـتافیلوکوکوس بدست آمده بـراي کـاهش جمعیـت    

Log/ml آورده شده است. بـا توجـه   2بق جدول (مطا (
به نتایج بدست آمـده بـه دنبـال ارائـه مـدلی مناسـب       

) بـراي کـاهش جمعیـت    1براساس مدل اولیه (معادله 
با توجـه بـه سـه متغیـر فـرض شـده        استافیلوکوکوس

آویشن، نعناع و کاکوتی مـی باشـیم.  مـدل اولیـه بـه      
رت در نظر گرفته شد، به عبـا   Full quadraticصورت 

دیگر فرض اولیه و پیشـنهادي، موکـد بـر مـوثر بـودن      
تمامی ترم ها (متغیرها با توان اول، دوم و اثـر متقابـل   
متغیرها) و در نظر گرفتن آنهـا در مـدل بـود. ولـی در     

نظر گرفتـه شـده در مـدل    عمل برخی از ترم هاي در 
و باید حذف شوند لذا احتیاج به یک تحلیل اضافی بود 

نمـودن تـرم هـاي مـوثر از غیـر      آماري جهت مشخص 
. ایـن تحلیـل بـا اسـتفاده از آزمـون      وجود داشتموثر 

انجـام مـی شـود. محاسـبات      p-valueفرض و پـارامتر  
انجـام   Design Expert 6.0.2مربوطه توسط نرم افـزار  

شد و پس از حذف ترم هاي غیر موثر به جدول تحلیل 
  رسیم.می 3آماري 
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مدل سطح پاسخ براي تغییرات جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه هاي دوغ حـاوي   )ANOVA(نتایج آنالیز واریانس  - 3جدول 
  )کاکوتی:Cنعناع و  :Bآویشن،  :A( عصاره و پودر

Source    
 

DF 
 

    Extracts 24h            Powders 24h 

 SS           P -Value         SS           P -Value     

Model 9 67/3         0001/0       56/9        0001/0  
Linear   
A 1 26/1         0001/0      30/0         0016/0  
B 1 52/0        0015/0       65/0         0001/0  
C 1 0019/0     7966/0       29/1         0001/0  
Quadratic   
A² 1 0039/0     7133/0      004/0         629/0  
B² 1 15/0        0414/0       77/0         0001/0  
C² 1 0045/0     6928/0      16/0          0104/0  
Interaction   
AB 1 26/0        0122/0           99/0     0001/0  
AC 1 87/0        0002/0       60/0        0001/0  
BC 1 48/0        0020/0       09/3        0001/0  
Residual 10 28/0                        16/0  
Lack of fit 5 22/0       0891/0      13/0         0609/0  
Pure error 5 059/0                     029/0  
Total 19 95/3                       73/9  

 
 

: به SS2: به معناي درجه آزادي، DF1، 3در جدول 
مقــادیر عــددي  P-Valveمعنــاي مجمــوع مربعــات و 

تعیین کننده در پذیرش یا رد فرض آماري مـورد نظـر   
می باشند. مهم ترین قسمت در جدول تحلیـل آمـاري   
در بخش آنالیز واریانس، پارامتري به نام آزمون ضـعف  

می باشد. این پـارامتر نشـان دهنـده مناسـب      3برازش
پارامتر  Pبودن یا نا مناسب بودن مدل می باشد. مقدار 

ضعف برازش بـراي کـاهش جمعیـت بـاکتري پـاتوژن      
نمونـه هـاي دوغ حـاوي عصـاره و پـودر در      مذکور در 

، P =0891/0ســاعت بـــه ترتیــب برابـــر    24زمــان  
0609/0P= ن آزمو، که بیانگر این است که بدست آمد

ضعف برازش مربوط به مدل برازش یافته (چند جملـه  
اي درجه دوم) بر پاسخ معنی دار نبود. بنابراین، مـدل  
توانسته به خوبی بـر داده هـاي مـورد بررسـی بـرازش      

  شود.

                                                             
1- DF: Degrees of Freedom 
2- SS: Sum of Square 
3- Lack of fit 

نشـان داده شـده    3نتایج آنالیز آمـاري در جـدول   
است. همانطور که مشاهده می گردد، عبـارت هـایی از   

سـاعت معنـی دار    24بعد از  عصارهمدل که در آزمون 
) و p>0001/0بودنــد شــامل عبــارت خطــی آویشــن (

) و p>05/0)، عبارت درجه دوم نعنـاع( p>01/0نعناع (
) و آویشن، p>05/0عبارات برهم کنش آویشن، نعناع (

) مـی  p>01/0) و نعناع، کـاکوتی ( p>001/0کاکوتی (
باشند و از آنجایی که عبارت خطـی کـاکوتی و روابـط    

رجه دوم آویشن، کـاکوتی معنـی دار نبـوده از مـدل     د
بیشـترین تـأثیر    SSحذف شـدند. همچنـین براسـاس    
  مربوط به عصاره آویشن می باشد.

 پودر همچنین عبارت هایی از مدل که در آزمون
شامل عبارات خطی معنی دار بودند  ساعت 24بعد از 

) و p>0001/0)، نعناع و کاکوتی (p>01/0آویشن (
) و کاکوتی p>0001/0درجه دوم نعناع (روابط 

)05/0<pو تمامی عبارات بر هم کنش می باشند ( 
)0001/0<p از آنجایی که عبارت درجه دوم آویشن .(

معنی دار نبوده از مدل حذف شد. در بین متغیرها، اثر 
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 همزمان نعناع، کاکوتی به علت داشتن مقدار باالتر
SS.اثر بیشتري روي مدل داشتند ،  

ــرازش          بــراي ــایی خــوبی بــراي ب                                                اینکــه مــدل توان
      داراي adjusted   R2                             اطالعات داشته باشد الزم است که

             بـه عنـوان      )R2                                      باالترین مقدار باشـد؛ ضـریب تبیـین (   
                                               نسبت تغییرات توصیف شده توسط مدل بـه تغییـرات   
                                                     کل بیان مـی شـود کـه معیـاري از درجـه ي تناسـب       

          بـه یـک     R2                                          برازش می باشد. بنابراین هـر چـه مقـدار    
                                                  نزدیک تر شود، قدرت مدل بـرازش یافتـه در توصـیف    
                                                       تغییرات پاسخ بـه عنـوان تـابعی از متغیـرات مسـتقل      

       چنـین    )     2005 (            و همکـاران    Beatriz                 بیشتر می باشـد.  
                                                 عنوان کردند که براي یک مدل با برازش خوب، مقـدار  

R2   همچنین ضریب تغییرات       باشد.   0 / 8             بایستی حداقل
)CV (  نیز بیانگر خطاها در انجام آزمایشات است و هـر

این عدد پایین تر باشد دقت آزمایش را نشان مـی  چه 
 .دهد

  
پارامترهاي آماري بدست آمده براي کاهش جمعیت  - 4جدول 

  استافیلوکوکوس
Powders 24h  Extracts 24h  پارامترهاي آماري 

9833/0  9299/0  R2 

9683/0  8668/0  Adj-R2 

99/4  90/3  CV 

 

با به کارگیري روش آماري سطح پاسخ، معادله 
هاي زیر نشان دهنده ي ارتباط مقادیر ضرایب واقعی 
حاصل از آزمایشات با متغیرهاي آزمایش آورده شده 

  است:
Y(2) = +5.11224-10.51490X1-

14.94254X2+41.73241x2
2+31.90283X1X2+58.6

9924X1X3+43.36794X2X3 
 

ارتباط مقادیر ضریب ) نشان دهنده 2معادله (
در  ساعت 24واقعی حاصل از آزمایش بعد از گذشت 

  است. نمونه هاي حاوي عصاره

Y(3)= +4.98830-11.66669X1-30.50602 X2-

23.15609X3+94.23741X2
2+42.93059X3

2+62.57

406X1X2+48.56372X1X3+110.48961X2X3  
  

نشان دهنده ارتباط مقادیر ضریب واقعی  3معادله 
سـاعت در نمونـه    24حاصل از آزمایش بعد از گذشت 

  می باشد. هاي حاوي پودر
  

   1نمودارهاي سه بعدي
ایــــن نمودارهــــا میــــزان کــــاهش جمعیــــت 
استافیلوکوکوس را در برابـر متغیرهـا بـه صـورت سـه      
بعدي نشان می دهد. این اشکال فضایی بـا اسـتفاده از   
نقاط آزمایش شده و همچنین درون یابی سایر نقاط با 

 در شـکل  استفاده از مدل محاسباتی صورت می گیرد.
اثـر همزمـان دو متغیـر    نمودار سه بعـدي   1و  4 هاي

 -اثــر همزمــان آویشــن 2 و 5نعنــاع، شــکل  -آویشــن
کـاکوتی بـر    -نعناعاثر همزمان  3 و 6کاکوتی و شکل 

تغییرات جمعیت استافیلوکوکوس در نمونه هـاي دوغ  
  نشان داده شده است. عصاره و پودرحاوي 
  

  
؛ اثـر همزمـان دو متغیـر    ایش نمودار سـه بعـدي  نم - 1شکل 

استافیلوکوکوس در نمونه  نعناع بر تغییرات جمعیت - آویشن
  ساعت 24هاي دوغ حاوي عصاره بعد از گذشت 

  
که با قابل مالحظه است  1بر این اساس در شکل 

افزایش غلظت عصاره آویشن، در تمامی غلظت هاي 

                                                             
1- 3D- Surface 
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عصاره نعناع جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس به 
 .یافتصورت خطی کاهش 

  

 
نمایش نمودار سه بعدي؛ اثر همزمـان دو متغیـر    -2شکل 

کاکوتی بر تغییرات جمعیت استافیلوکوکوس در  -آویشن
  ساعت 24نمونه هاي دوغ حاوي عصاره بعد از گذشت 

  
قابـل مالحظـه اســت کـه بـا افــزایش      2در شـکل  

غلظت عصاره آویشن، در تمامی غلظـت هـاي عصـاره    
کاکوتی جمعیت استافیلوکوکوس اورئـوس بـه صـورت    

. با توجه به معنی داري اثـر خطـی   یافتخطی کاهش 
می توان رونـد کـاهش خطـی را     )p>0001/0آویشن (

  در شکل مشاهده کرد.
  

  
نمایش نمودار سه بعدي؛ اثر همزمان دو متغیـر   -3شکل 
کاکوتی بر تغییرات جمعیـت اسـتافیلوکوکوس در    -نعناع

 ساعت 24نمونه هاي دوغ حاوي عصاره بعد از گذشت 

از میــــان شــــرایطی کــــه بــــر روي کــــاهش 
استافیلوکوکوس در نمونه هاي دوغ حاوي عصاره بعـد  

ســاعت مــوثر بــود، مشــخص شــد کــه کــاهش   24از 
، از عصاره آویشن، نعناع تأثیر وکوکوس اورئوساستافیل

با غلظـت   استافیلوکوکوس اورئوسمی پذیرد. جمعیت 
، یعنی بـا افـزایش   داشت عصاره آویشن نسبت معکوس

 .یافتکاهش  استافیلوکوکوس اورئوسغلظت جمعیت 
 

  
نمایش نمودار سه بعدي؛ اثر همزمـان دو متغیـر    -4شکل 

نعناع بر تغییرات جمعیـت اسـتافیلوکوکوس در    -آویشن
  ساعت 24نمونه هاي دوغ حاوي پودر بعد از گذشت 

  
بـا   مشـاهده مـی گـردد    4طور که در شکل  همان

 ،پـودر آویشـن   0افزایش غلظت پودر نعناع، در غلظت 
مـایی  جمعیت اسـتافیلوکوکوس اورئـوس بـه صـورت ن    

اثـر نمـایی    بـودن  . با توجه بـه معنـی دار  یافت کاهش
می توان روند کاهش نمـایی را در   )p>0001/0نعناع (

  شکل مشاهده کرد.
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نمایش نمودار سه بعدي؛ اثر همزمـان دو متغیـر    -5شکل 

بر تغییرات جمعیت استافیلوکوکوس در  کاکوتی -آویشن
  ساعت 24نمونه هاي دوغ حاوي پودر بعد از گذشت 

  
قابل مالحظه اسـت کـه بـا افـزایش پـودر       5در شکل 

آویشن، در تمامی غلظت هاي پودر کـاکوتی جمعیـت   
. با توجه یافتاستافیلوکوکوس به صورت خطی کاهش 

مـی تـوان    )p>01/0به معنی داري اثر خطی آویشـن ( 
  وند کاهش خطی را در شکل مشاهده کرد.ر
  

  
نمایش نمودار سه بعدي؛ اثر همزمـان دو متغیـر    -6شکل 
کاکوتی بر تغییرات جمعیـت اسـتافیلوکوکوس در    -نعناع

  ساعت 24نمونه هاي دوغ حاوي پودر بعد از گذشت 
  

با توجه به شکل در پی افـزودن پـودر کـاکوتی در    
 استافیلوکوکوسغلظت هاي پایین پودر نعناع جمعیت 

با توجه به معنی داري به صورت نمایی پایین می رود. 

اثر نمایی کاکوتی می توان رونـد کـاهش نمـایی را در    
  ).p>0001/0شکل مشاهده کرد (

از میان شرایطی که بـر روي کـاهش اسـتافیلوکوکوس    
ساعت مـوثر   24در نمونه هاي دوغ حاوي پودر بعد از 

، از اســتافیلوکوکوسبــود، مشــخص شــد کــه کــاهش 
پودرهاي آویشن، نعناع و کاکوتی تأثیر می پـذیرد، بـه   
طوري که پودر کـاکوتی بـه میـزان بیشـتري از پـودر      

تأثیر داشـت   استافیلوکوکوسنعناع بر کاهش جمعیت 
و پودر آویشن نسبت به دو فاکتور دیگر تأثیر کمتـري  
بر کاهش جمعیـت اسـتافیلوکوکوس اورئـوس داشـت.     

یلوکوکوس با غلظت پودر کاکوتی نسبت جمعیت استاف
  معکوس داشت.

ــاران (  ــد زاده و همک ــل  2007آخون ــرات متقاب ) اث
و  استافیلوکوکوس اورئـوس و دما بر رشد  PH  آویشن،

را مورد بررسـی قـرار دادنـد. از     سالمونال تیفی موریوم
ــادیر متفـــاوت آویشـــن (  06/0و 03/0، 018/0، 0مقـ

ــد)،  ــداري  6و  PH )3/7درص ــاوت نگه ــاي متف ) و دم
) استفاده شـد. نتـایج مشـاهده شـده در     35و  15،25(

ــرات معنــی داري از ترکیــب اســانس   ایــن مطالعــه، اث
 سالمونال تیفی موریـوم و دما بر عدم رشد  PHروغنی، 

  نشان داد. استافیلوکوکوس اورئوسو 
) فعالیت ضـد میکروبـی   2007فاضلی و همکاران (

آویشن شـیرازي بـر بعضـی از بـاکتري      سماق ایرانی و
هاي عامل فساد غـذایی را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد.      

هر دو ادویه معروف ایرانـی   دادنتایج این بررسی نشان 
که به طور سنتی به عنوان عامل قابض و طعم دهنـده  
تند به کار می رود اثرات بازدارندگی بر بـاکتري عامـل   

اننـد بـه عنـوان    فساد غذایی نشان می دهنـد و مـی تو  
  افزودنی طبیعی غذایی مورد توجه قرار گیرند.

) بررسـی خاصـیت ضـد    1387برومند و همکاران (
میکروبــی اســانس بــذرهاي شــوید و گشــنیز بــر روي  

، O157:H7 اشرشــیاکلی، اســتافیلوکوکوس اورئــوس 
سالمونال تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسـیت  

رار دادند. نتایج این رقت در محیط مایع مورد مطالعه ق
حسـاس   استافیلوکوکوس اورئوسبررسی نشان داد که 

بـاکتري بـه    مقاوم ترین موریوم تیفی سالمونالترین و 
  .هر دو اسانس بودند 

Simsek نشان دادند که تعداد 2007( همکاران و (
ــیلوس الکتـــوو  ترموفیلـــوس اســـترپتوکوکوس  باسـ
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در نمونه هـاي دوغ محلـی ترکیـه تولیـد      بولگاریکوس
شده با ادویه هاي نعناع، آویشن و سیر و نمونـه شـاهد   
در طول زمان نگهداري به صورت معنـی داري کـاهش   

ولی اثر ادویه هـاي مـذکور روي تعـداد بـاکتري      یافت
  .نبودهاي آغازگر در مقایسه با نمونه شاهد معنی دار 

  
 نتیجه گیري

پس از بررسـی نتـایج اثـر عصـاره هـا و پودرهـاي       
کـه پـودر    شـد طبیعی در نمونـه هـاي دوغ مشـخص    

در غلظت هاي به کار رفتـه در ایـن   گیاهان تیره نعناع 
به میزان بیشتري از عصاره گیاهان تیره نعناع آزمایش 

  ً                تا ثیر داشت، فرمول  استافیلوکوکسبر کاهش جمعیت 
ینه پودرها براي کاهش یا مرگ بـاکتري پـاتوژن بـا    به

و  v/v (06/0(، نعنـاع  09/0) v/vغلظت پودر آویشـن ( 
میزان تلقیح بدست آمده است که  v/v (14/0(کاکوتی 

ــت    ــاهش جمعی ــزان ک ــترین می ــرایط بیش ــن ش در ای
 Log/ml ســاعت 24بعــد از گذشـت   کوکوساسـتافیلو 

. اثر خوب باکتري کشی پودرهـا را مـی   می باشد 98/1
توان به ترکیبات تیمول و کارواکرول مربـوط دانسـت،   
این ترکیبات در طبیعت بـه صـورت فنولیـک هسـتند     

بیـان کننـده ایـن    مطالعات بر روي مکانیسم فنولیـک  
که این ترکیبات بر روي غشاء سـلولی   مطلب می باشد

نـد،  تأثیر می گذارند و نفوذ پـذیري را مختـل مـی کن   
ســپس منجــر بــه اخــتالل فعالیــت غشــاء ســلولی در  
پذیرش انتقال الکترونی، برداشت مـواد مغـذي، سـنتز    

می شوند. این نتیجه مشابه  ATPaseاسید نوکلئیک و 
 ,Denyer & Hugo ( مـی باشـد  نتایج محققین دیگـر  

1991; Simonetti, 1991; Negueruela & Mata, 
1986.(
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Abstract 

In recent years, the uses of natural antimicrobial compounds, including extracts and herbal 
powders as preservative compound of the food are increasingly popular. The aim of the study 
was to evaluate antimicrobial effect of extract and powder of lamiaceae plants (thymus vulgaris 
L., Mentha spp. and Ziziphora tenuir L.) over prevention of pathogenic bacteria 
(Staphylococcus aureus) growth by examining industrial Doogh samples. For this purpose, 
three extracts contained (0, 0.075, 0.15 v/v) and powder contained (0, 0.075, 0.15 v/v) were 
prepared. Bacterial population decrease or survival in doogh samples were examined according 
to Staphylococcus pure strains in a 24 hours time within separate rounds by measuring the 
kinetics of bactericidal effects, using response surface design. Analysis Results in the inhibition 
effects of natural antibiotic agent in the Doogh samples revealed that: the powder of Lamiaceae 
family have greater effects on decreasing population of Staphylococcus than extracts. The best 
amounts of powder for decreasing pathogenic bacterial population were as flowing, Thymus 
0.09 (v/v), Mentha 0.06 (v/v), and Ziziphora 0.14(v/v). In these circumstances greatest 
reduction of Staphylococcus population in 24 h is 1.98 Log/ml. 

Keywords: Natural Inhibitor compounds; Thymus vulgaris L.; Mentha spp. and Ziziphora 
tenuir L.; Staphylococcus aureus; Industrial doogh. 


