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 چکیده

انبی و مقهاومتی کهه   های عفونی سابقه دیرینهه سهنتی داردب بهه دلیهر ا هرا   ه      اهی برای درمان بسیاری از بیماریدر بسیاری از نقاط دنیا استفاده از طب گی

های گیاهی مهورد اسهتفاده   ز گونهتو ه زیادی به استخراج ترکیبا  فعال بیولوژیکی ا کنند، اخیراًها ایجاد میبیوتیکهای بیماریزا در مقابر آنتیمیکروارگانیسم

سهویه اسهتاندارد بهاکتری و شناسهایی ترکیبها        0در طب گیاهی شده استب هدف این مطالعه بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس گیاه مهریم گیهی بهر روی    

اسپکتروسهکوپی   -گهاز کرومهاتوگرافی   وش تقطیر آبی توسط دستگاه کیهونجر اسهتخراج شهد و از طریه     دهنده آن بوده استب اسانس گیاه با رشیمیایی تشکیر

درصهد( بهه عنهوان ترکیبها   الهب       3/27درصهد( و اسهکالرول )   8/40) ترکیب شناسایی شدند که لینالول 11تجزیه و تحییر شدب  سنج  رمی()طیف  رمی

 سهالمونالانتریکا  وی ، استافییوکوکوس اورئوس، اشریشهیاکال باسییوس سرئوسهای استاندارد گیاه در برابر سویهیکروبی اسانس فعالیت ضد م بشناسایی گردیدند

اسهانس نسهبت بهه بهاکتری     کشهندگی  ههای مهورد مطالعهه نسهبت بهه اسهانس حسهاس بودنهدب حهدا ر  ی هت           دب نتایج نشان داد که همه بهاکتری ارزیابی ش

درصهد بودنهدب نتهایج بهه دسهت آمهده بهه         77/1و  38/1، 14/1، 14/1بهه ترتیهب    سالمونالانتریکا وی ، اشریشیاکالسفییوکوکوس اورئوس، باسییوس سرئواستا

ه مهواد  هذایی تاییهد و پیشهنهاد     های میکروبی و یا به عنوان نگهدارنهد در طب سنتی را برای درمان عفونت گیی مورد استفادهکارگیری اسانس گیاه بومی مریم

 نمایدب  می

 گیی، ترکیب شیمیایی، اسانس مریما ر ضد باکتریایی :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

هها، بهه   مقاومهت بهاکتری  سرعت رشهد در حهال افهزای      

میکروبی  دید نیاز داردب  توسعه و تحقی  بر روی عوامر ضد

های گیاهی، ترکیبا  فرار حاصهر از گیاههان هسهتند    اسانس

-مورد تو ه خاص محققین  رار گرفتهکه از گذشته تا کنون 

زیرا که ایهن ترکیبها  ایمهن بهوده و تاریخسهه اسهتفاده        ،اند

ههای  هذایی و   نی مدتی در طهب سهنتی بهرای فهرآورده    طوال

ب ترکیبا  مشت  شهده از  (1) های عفونی دارنددرمان بیماری

ای ضد میکروبهی  دیهد   توانند سبب یافتن داروهگیاهان می

تر و فارماکوکینتیهک مناسهب   با سمیّت کمتر، طیف گسترده

های طبیعی مشهت  از گیاههان   رسد فرآوردهبه ن ر می شوندب

دارویی منبع  دیدی از عوامر ضهد باکتریهایی بها مکانیسهم     

-گیاههان مهی    ربالگری و شناسهایی عمیکردی  دید باشندب 

 (ب2یهدای  ترکیبها  فعهال  دیهد شهود )     تواند منجهر بهه پ  

شهوند،  که خانواده نعناع نیهز نامیهده مهی    2یا المیاسه 1البیاته

 هنس   23۲ای از گیاهان گیدار هستندب البیاته شامر خانواده

هها شهامر:   گونهه اسهتب بزرگتهرین  هنس     7211تا  ۲911و 

، 311: 4اسههههتا یس، 3۲1: 0الریااسههههکوت، 911: 3سههههالویا

، 2:241توئوریهههو  ،281: 1، ههههاپتیس311: ۲پیکترانتهههوس

                                                           
1 Labiatae 
2 Lamiaceae 
3 Salvia 
4 Scutellaria 
5 Stachys   
6 Plectranthus 
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 (ب3) گونه هستند 211: 4و نپتا 0:221، تیموس3:241ویتکس

های اسانسهی یها   اند که رو ننشان دادههای بسیاری پژوه 

-متعی  به خانواده نعناعیان ویژگیاسانس بسیاری از گیاهان 

کهه بهه فارسهی     سالویاب  نس (0) دارندهای دارویی مناسبی 

شهود بهه خهانواده نعنائیهان تعیه  دارد و      گیی نامیده میمریم

گیهی گیهاه   (ب مهریم 4) گونه در ایهران اسهت   48شامر حدود 

عهرا،، پاکسهتان، افنانسهتان،  فقهاز و      بومی کشورهای ایران،

(ب هدف این مطالعهه، ارزیهابی فعالیهت ضهد     ۲) باشدترکیه می

زا بهاکتری بیمهاری   0گیی بر عییه سانس گیاه مریموبی امیکر

-تشهکیر در شرایط آزمایشگاهی و تعیین عناصهر شهیمیایی   

 آن بوده استبدهنده 

 هامواد و روش

 استخراج اسانس

گیی در مرحیهه گیهدهی کامهر در    های هوایی مریمبخ  

آوری در راین، استان کرمان، ایران  مع اطراف کوه هزار وا ع

شناسهی گیهاهی دانشهگاه آزاد    توسهط گهروه زیسهت   گردید و 

از گهر    211اسالمی واحد کرمان مهورد تاییهد  هرار گرفهت     

-در دمای محیط خشهک نمهوده و اسهانس    های هواییبخ 

گیری به طری  روش تقطیر با آب با استفاده از دسهتگاه نهوع   

رو هن اسانسهی از آب،     داسهازی  از پس انجا  شدب ۲کیونجر

توسهط سهولفا  سهدیم بهدون آب انجها       زدایی عمر رطوبت

 0های دربسته در دمهای  اسانس بدست آمده در ویال گردیدب

 (ب7) گراد تا زمان انجا  آزمای   رار داده شددر ه سانتی

ها و بررسیی عاالییض ضید باکترییایی     باکتری

 اسانس

                                                                                        
1 Hyptis 
2 Teucrium 
3 Vitex 
4 Thymus 
5 Nepeta 
6 Clevenger 

استافییوکوکوس های استاندارد  هار باکتری شامر: سویه 
، PTCC:1015 باسییوس سرئوس، PTCC:1431 اورئوس

 یاشرشههههههههیاکالو  PTCC:1709 سههههههههالمونالانتریکا
PTCC:1399    برای بررسی فعالیت ضد باکتریهایی اسهانس

هها از مرکهز   مورد استفاده  رار گرفتنهدب سهویه   گییگیاه مریم

هها  ی و صنعتی ایران تهیه شدندب تما  سویههای عیمپژوه 

کارخانه مرک،  ساخت 7در محیط کشت تریپتیکاز سوی براث

 37سهاعت در دمهای    20آلمان، کشت داده شدند و به مد  

گراد  هرار داده شهدندب فعالیهت ضهد باکتریهایی      یدر ه سانت

سهازی انجها  شهدب بها اسهتفاده از روش      اسانس با روش ر ی 

دو برابر کردن ر هت در ههر مرحیهه بها افهزودن مقهدار        ،ر ت

میکرولیتر کشت  111و مساوی از محیط کشت مایع استریر 

( CFU/mlفارلنهد ) مایع باکتریایی با  ی ت معادل نیم مهک 
هها بهه   (ب نمونهه 8) سازی انجها  شهد  ، مرحیه ر ی 4/1× 811

گهراد در انکوبهاتور   در ه سانتی 37ساعت در دمای  20مد  

دور در د یقه  هرار داده   141با  (Labnet ,USAشیکردار )

هها بهر روی   گهذاری، نمونهه  اتما  دوره گرمخانهه شدندب بعد از 

)مرک آلمهان( کشهت داده    8هینتون -محیط کشت آگار مولر

گهراد  در هه سهانتی   37ساعت در دمای  20  شدند و به مد

تهی کهه در آن ههیش رشهد  ابهر       رار داده شدندب حدا ر  ی 

یها   MBCای در سطح محیط حاصر نشد به عنوان مشاهده

 (ب9) شدباکتری در ن ر گرفته کشندگی حدا ر  ی ت 

و شناسایی اجزای اسانس  ی گازیکروماتوگراع

 گلیمریم

ههای  گیهی توسهط دسهتگاه   های ههوایی گیهاه مهریم   اندا  

 مجهز به آشکارساز  رمهی مهورد  ( GC)کروماتوگراف گازی 

 Hewlett-Packard سنج  رمیطیف گرفتندب  رار بررسی

 ، ستونHP6890متصر به کروماتوگراف گازی  4973مدل 

HP-5MS  متهر و  مییهی  24/1متر،  طر داخیی  31طول به

میکرومتر در ن ر گرفته شدب برنامهه   24/1ضخامت فاز ساکن 

ا سهرعت  گهراد به  در هه سهانتی   201الی  ۲1ی ستون از دمای

                                                           
7 Trypticase Soy Broth 
8 Mueller Hinton Agar 
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گراد در د یقه و دمهای محف هه   در ه سانتی 4افزای  دمای 

در ههه  271و  241( بههه ترتیههب FIDتزریهه  و آشکارسههاز )

امر، هییو  با سرعت  ریهان  گاز ح ب یم گردیدتن گرادسانتی

لیتر در د یقه و زمان اسکن برابهر یهک  انیهه، انهرژی     مییی 1

تها   01الکترون ولت و ناحیه  رمی از  71یونیزاسیون معادل 

تهیه شده توسهط هگهزان نرمهال     اسانس تن یم گردیدب 301

 سازی شده و به دستگاه گاز کرومهاتوگراف تزریه  شهدب   ر ی 

اسانس بهه دسهتگاه کرومهاتوگرافی گهازی متصهر بهه       سپس 

ههای    شهد و طیهف  ( تزریه GC/MSسنجی  رمهی ) طیف

 رمی ا زای متشکیه اسانس و نمهودار کرومهاتوگرا  بدسهت    

-ء با تزریه  آلکهان  برای تما  ا زا 1های بازداریشاخص آمدب

ان اسهتاندارد بها اسهتفاده از    (، بهه عنهو  c7-c21های نرمال )

دهنهده  ه گردیدندب ترکیبا  تشکیرمحاسب های بازداریزمان

ههای بهازداری   های  رمی و شهاخص اسانس، با مقایسه طیف

ههای بهازداری   ههای  رمهی و شهاخص   بدست آمده بها طیهف  

 L.275ترکیبا  استاندارد و بها اسهتفاده از بانهک اطالعهاتی     

Wiley    یهف مو ود در سیستم کرومهاتوگرافی متصهر بهه ط

 (ب11و 7سنجی  رمی انجا  شد )

 هایاعته

گیههی از طریهه  اسههانس مههریمدهنههده تشههکیرترکیبهها   

سنجی  رمی تعیین گردید )شهکر  کروماتوگرافی گازی طیف

(ب ترکیبا  شناسایی شده به ترتیب اولویت شامر: لینهالول،  1

هگزانهول،   -nاسکالرول، آلفا تریپینول، ایزولدن، اسپاتولنول، 

سهینول، کهامفن، فنسهون بودنهدب لینهالول       -1-8نپتاالکتون، 

 الب معرفهی   ءبه عنوان ا زا (%3/27)و اسکالرول  (8/40%)

(ب فعالیت ضد میکروبی اسانس بها اسهتفاده از   1شدند ) دول 

اسهاس نتهایج بدسهت آمهده همهه      روش ر ت ارزیابی شدب بر 

ی هها  ی ت گیی در کمترینها نسبت به اسانس مریمباکتری

 حدا ر  ی ت بازدارندگی از رشدبودندب  حساس مورد بررسی

، PTCC: 1431استافییوکوکوس اورئهوس نسبت به باکتری 

 سههههالمونالانتریکا، PTCC:1015 باسههههییوس سههههرئوس

                                                           
1 RI 

PTCC:1709  یاشرشیاکالو PTCC:1399   بهه ترتیهب ،

 درصد تعیین گردیدب 77/1و  38/1، 14/1، 14/1

 گییدهنده اسانس مریمترکیبا  تشکیر -1 دول 

 درصد ترکیبات متشکله اسانس
ضریب بازداری 

(2RI) 

 1197 8/40 لینالول

 2223 3/27 اسکالرول

 1189 7/1 آلفا تریپینول

 137۲ 0/1 ایزولدن

 1478 7/1 اسپاتولنول

 871 0/1 هگزانول -اِن

 1392 3/1 نپتاالکتون

 1131 1/1 سینول -8-1

 940 1/1 کامفن

 1187 1/1 فنسون

  8/92 کل

 گیریو نتیجه بحث

ههای اسانسهی و   با تو ه به ا را  ضهد باکتریهایی رو هن    

ههای مهداو  و مسهتمر بها     های گیاهی، انجها  پهژوه   عصاره

ها در صنایع  ذایی و دارویی بسهیار ضهروری   هدف کاربرد آن

استب گیاهان دارویی به طهور پیوسهته منهابعی بهرای یهافتن      

ا  بسیاری بر روی (ب تحقیق12و  11اند )های  دید بودهدارو

های اسانسی به عنوان عوامر ضد میکروبی انجا  کاربرد رو ن

-گرفته و نشان داده شده که این مواد عالوه بر خاصیت طعم

هههایی کههه بههر اسههاس نتههایج دهنههدگی در  ههذاها در  ی ههت

گردد، باعث افزای  ایمنی و مانهدگاری  تحقیقا  مشخص می

اساس نتایج تحقیه    (ب بر13شوند )محصوال   ذایی نیز می

گیههی( در طیههف حاضههر، گیههاه دارویههی مههورد بررسههی )مههریم

های  انویه  نی بوده اسهتب همسنهین   ای از متابولیتگسترده

های کشهندگی نشهان دادنهد کهه رو هن      نتایج حدا ر  ی ت
                                                           
2 Retention index 
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اسانسی دارای  ابییت فعالیت ضد باکتریایی  ابر تهو هی در  

باشدب همسنهین  می های گر  مثبت و گر  منفیبرابر باکتری

درصد از مواد متشکیه اسانس شناسایی  8/92در این تحقی  

بهه عنهوان    (%3/27)و اسکالرول  (%8/40) گردید که لینالول

ا زاء  الب مشهخص گردیدنهد کهه ایهن ترکیبها  بها نتهایج        

تحقیقا  مشابه انجا  گرفته  ابهر مقایسهه و بررسهی اسهتب     

گیهی  های گیاهان مریمفعالیت ضد باکتریایی بسیاری از گونه

ههای اخیهر   ههای متعهددی در دههه   در مقابر میکروارگانیسم

، 1تهوژون  -سهینئول، بتها   -1-8ا با  شده است و به حضهور  

(ب 14و  10اند )نسبت داده شده 3سیمنو پی 2کافور، بورنئول

-همسنین در پژوه  دیگری، ترکیبا  اصیی اسهانس مهریم  

 ۲/9: 0یهر هگزانهوا   درصهد، هگز  3/2۲گیی شامر: لینهالول:  

 -متیهر  -2-درصهد، هگزیهر   3/9: 4درصد، هگزیر ایزووالرا 

درصههد و هگزیههر   2/7: 7درصههد، اسههکالرول  9/8: ۲بوتانهها 

درصد گزارش شد که درصد  الب لینهالول در   1/۲: 8اکتانوا 

این تحقی  با درصهد  الهب بدسهت آمهده از تحقیه  حاضهر       

یبا  شهیمیایی  (ب در مطالعه مشابهی، ترک1۲همخوانی دارد )

گیهی شناسهایی گردیهد و ا هزای اصهیی      رو ن اسانسی مریم

: 11کهوببین  -درصد، بتا 11: 9گورژوتن -گیی آلفااسانس مریم

(ب در 17درصههد بودنههد ) 7: 11بههی -درصههد، و ژرمههاکرن ۲/11

ترکیب فرار در رو هن اسانسهی    20مطالعه محققین دیگری، 

هگزیهر  گیهی شناسهایی شهدب ا هزای اصهیی، لینهالول،       مریم

بودندب  10کادنین δو  13متیر بوترا  -2-، هگزیر12پسووالرا 

                                                           
1 β-thujone 
2 Borneol 
3 p-cymene 
4 Hexyl hexanoate 
5Hexyl isovalerate 
6 Hexyl-2-methyl-butanoate 
7 Sclareol 
8 Hexyl octanoate 
9 α- gurjunene 
10 β-cubebene 
11 Germacrene-B 
12 Hexilisovalrate 
13 Hexil 2-methyl buterat 
14 δ-cadinen 

در این مطالعه نیز ترکیب  الب، لینالول معرفهی شهده اسهت    

(ب 18های حاصر از تحقی  حاضر همخهوانی دارد ) که با یافته

های تحقی  حاضهر و مقایسهه بها نتهایج سهایر      بر اساس یافته

-اسهانس مهریم  محققین، تفاو  مواد متشکیه بدست آمده از 

تهوان بهه تفهاو  شهرایط آب و     گیی در نقاط مختیهف را مهی  

هوایی و ترکیب خاک در هر منطقه نسبت داد به طوری کهه  

در هر منطقه بها شهرایط  نرافیهایی مختیهف نهوع و درصهد       

 بباشهد های گیاهی متفاو  میدهنده اسانسترکیبا  تشکیر

وع ( پهس از بررسهی تنه   1394همسنین هدایتی و همکاران، )

گیی سهندی و مشاهده تفهاو  درصهد   شیمیایی اسانس مریم

مواد متشکیه اسانس  نین استنتاج کردند که تنوع شیمیایی 

تأ یر عوامر مختیف از تواند تحتترکیبا  اسانس گیاهان می

ها، زمان برداشهت و   بیر شرایط اکولوژیکی حاکم بر رویشگاه

هههای دا مراحههر فنولههوژیکی و فیزیولههوژیکی و همسنههین انهه

(ب بنههابراین بررسههی فعالیههت ضههد  19مختیههف  ههرار گیههرد ) 

میکروبی هر گیاه دارویی و تعیین ترکیبا  متشهکیه اسهانس   

رسدب مطالعه ها در هر نقطه  نرافیایی ضروری به ن ر میآن

سهویه   0گیی در برابر حاضر نشان داد که رو ن اسانسی مریم

تواند یک بوده و میزای انسانی مو ر استاندارد باکتری بیماری

ههای  منبع بالقوه و کاندیدای مناسبی بهرای کنتهرل بهاکتری   

زا و مولههد فسههاد در مههواد  ههذایی و یهها در مصههارف  بیمههاری

 بهداشتی و بالینی در ن ر گرفته شودب
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 گییکروماتوگرا  گازی اسانس مریم -1شکر 

 سپاسگزاری

ههههای شهههیمی و نویسهههندگان از کارکنهههان آزمایشهههگاه 

میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان و همسنهین  

پیمان ر ایی بهه  ههت شناسهایی و تأییهد گیهاه       آ ای دکتر

 ، کمال تشکر و امتنان را دارندبدارویی مورد بررسی

 حمایض مالی

 نامه کارشناسی ارشد رشتهتحقی  حاضر برگرفته از پایان 

میکروبیولوژی بهوده و از طهرف دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد      

 کرمان مورد حمایت مالی  رار گرفته استب
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Abstract 
In many parts of the world, there is a rich tradition in the use of herbal medicine for the treatment of many infectious 

diseases. Because of the side effects and the resistance that pathogenic microorganisms build against the antibiotics, 

much recent attention has been paid to extracting the biologically active compounds from plant species used in 

herbal medicine. The aim of this study was the antibacterial activity of Salvia macrosiphon essential oil on four 

bacteria and the identification of the chemical constituents. The essential oil was extracted using the hydro-

distillation method and analyzed by GC, GC/MS. 

The total number of compounds identified and quantified were 10 representing 92.8 % of the total essential oil. 

Linalool (54.8%) and sclareol (27.3%) were the major compounds. The antimicrobial activity of the oil was 

evaluated using the dilution method against standard strains of Bacillus cereus, Staphylococcus aureus. Escherichia 

coli and Salmonella enterica. All of the bacteria were sensitive to the oil. The Minimum bactericidal concentration of 

the oil on S. aureus, B. cereus, Escherichia coli and S. enterica were 0.15, 0.15, 0.38 and 0.77% respectively. The 

obtained results confirm and suggested the justification of indigenous plant, Salvia macrosiphon essential oil used in 

Keywords: Antibacterial Effect, Chemical Constituents, Salvia Macrosiphon Essential Oil 

Antibacterial Effect of Salvia Macrosiphon Essential Oil Against 4 

Human Pathogenic Bacteria and Identification of the Oil Constituents 
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traditional medicine as a treatment for microbial infections or as a preservative in food. 
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