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 دهیچک 

 Menthaیعلم نام با یآب نعناع. باشندیکننده اسانس م دیتول اهانیگ نیاز مهمتر جنس نعناع یاعضا :یمطالعات نهیزم

aquatica  نیا :هدف. شودیمحسوب م جیرا یاهیادو اهانیمعروف است از گ یاوج ینام محلبه رانیکه در مناطق شمال ا 

و  اورئوس لوکوکوسیاستاف هیعل یاوج اهیاسانس گ ییایباکترضد تیو فعال ییایمیش باتیترک یابیمطالعه با هدف ارز

با آب طرح کلونجر  ریبا استفاده از دستگاه تقط اهیگ نیا یهامنظور اسانس برگ نیابه :کار روشانجام شد.  یکل ایشیاشر

 نیکمتر. شد استفاده( GC-MS) یجرم یسنجفیط-یگاز یاسانس از کروماتوگراف باتیترک ییاستخراج شد. جهت شناسا

 ایشیاشرو  اورئوس لوکوکوسیاستاف هی( اسانس مذکور علMBC)یکشیباکتر غلظت نیکمتر و( MIC)یمهارکنندگ غلظت

را مشخص کرد که  ییایمیش بینوع ترک 27 ،یگاز یکروماتوگراف زیآنال :جینتاشد.  نییتع لوشنیکرودایروش م با یکل

شده در اسانس  ییشناسا بیترک نیشتریدرصد ب 24/61کارن با  -3دادند.  لیاسانس را تشک باتیدرصد ترک 98از  شیب

 جیسنجش شدند. نتا تریجزئ ریبودند که در مقاد اهیگ نیشناخته شده ا باتیترک گریاز د موننیو ل نئولیبود. س یاوج اهیگ

 اهیگ نیبه اسانس ا یکل ایشیاشربه  نسبتاورئوس  لوکوکوسیاستاف شتریب تیاز حساس یحاک ییایضدباکتر یهاآزمون

گرم بر  یلیم 56/1 56/1 بیبه ترت اورئوس لوکوکوسیاستاف یباکتر یاسانس برا  نیا MBCو  MIC کهیبود به طور

 ییایضدباکتر تیفعال :یینها یریگجهینتدست آمد. به تریلیلیبر م گرمیلیم 25/6و  12/3 یکل ایشیاشر هیو عل تریلیلیم

 یباتیترک کنار در کارن -3 مانند یدروکربنیه یهامونوترپن وجود به توانیم را( Mentha aquatica) یاوج اهیگ اسانس

 کی عنوانبه را اسانس نیا از استفاده لیپتانس که داد نسبت منتون و پتولیوکالی ،رولیآگاروسپ ،موننیل نئول،یس همچون

  .سازدیم مطرح ییغذا مواد در یعیطب نگهدارنده
 

 یاوج اهیگ ،ییایضدباکتر تیفعال ،ییایمیش باتیترک ،یکل ایشیاشر اورئوس، لوکوکوسیاستاف: یدیکل گانواژ
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 مقدمه

 در یکیوتیبیآنت یهامقاومت بروزامروزه 

 یهانگهدارنده مضر اثرات و مختلف یهاسمیکروارگانیم

 حوزه در یاساس چالش کی عنوانبه یسنتز و ییایمیش

 ییشناسا نیبنابرا. است شده لیتبد درمان و بهداشت

 حداقلبه جهت یعیطب منشاء با یکروبیضدم باتیترک

 تیکی)سل شودیم احساس شدتبه هادغدغه نیا دنیرسان

 (.2007 همکاران و

 مخلوط از که هستند یاهیگ یروغن باتیترک هااسانس

 لیتشک یچرب و نیسنگ فرار یآل ییایمیش باتیترک

 شه،یر دانه، :رینظ اهیگ مختلف هایاندام از که اندشده

. ندیآیم دستبه گل و غنچه برگ، شاخه، پوست، جوانه،

 همچون یمتعدد یکیولوژیب یهاتیفعال به توجه با

 یدانیاکسیآنت ،یسرطانضد ،یکروبیمضد یهاتیفعال

 توانندیم باتیترک نیا دهند،یم نسبت هااسانس به که... و

دهنگهدارن عنوانبه یریبکارگ جهت یمناسب اریبس انتخاب

 یو سنتز ییایمیش باتیترک یبرا ینیگزیجا و یعیطب یها

 (.2008و همکاران  نیباشند )حس

 یکروبیمضد خواص مسئول ،یفنل باتیترک عمده، طوربه

 نوع 60 از شیب تا توانندیم هااسانس .هستند هااسانس

 85  تا است ممکن ،یاصل باتیترک و باشند داشته بیترک

 هایبررس از یبعض جهینت .دهند لیتشک را اسانس درصد

 ییباکتریاضد اثرات که است موضوع نیا نشانگر

 اجزا تک تک اثرات به نسبت کامل صورتبه هااسانس

 (.2003 یتورگا و فری)آ است شتریب

 جادیا بر عالوه که است نیا در یاهیهای گاسانس تیاهم

 دارای آنها یاصل مؤثر ماده ،ییغذامواد در طعم و عطر

بودن  یعیطب لیدل بهباشد که یم یکروبیضدم اثرات

 .دهندیم حیترج ییایمیمصرف کنندگان نسبت به مواد ش

دار بوده که گل اهانیاز گ یبزرگ یرهیت انیخانواده نعناع

و در  دارند وجود اهیگونه گ 4000خانواده حدود  نیاز ا

اسانس  یاند که معموال داراداده شده یجنس جا  200

امروزه در اغلب  یاست ول ترانهیمد یبوم اهیگ نیهستند. ا

                                                           
1Mentha aquatica  

 یمعروف اهانیگ .شودیم افتی رانیجمله ا از اینقاط دن

 حان،یر پونه اسطوخودوس، شن،یمرزه، آو نعناع، چون

 قرار خانواده نیا در مزرزنجوش و یگل میمر ه،یبادرنجبو

 (.1995 ی)زرگر دارند

گونه است که در  30-20 شیجنس نعناع متشکل از ب

رشد  یاسراسر مناطق مختلف جهان به طور گسترده

جنس از  نیا ی(. اعضا2007)گولوس و همکاران  کنندیم

 کهیطوربه باشندیکننده اسانس م دیتول اهانیگ نیمهمتر

 نیشده از سه گونه ا دیاسانس تول شودیزده م نیتخم

 درM. piperita و  M. spicata،M. arvensis یعنیجنس 

 400 از شیب ارزش با تن هزار 23 از شیب 2007 سال

 نعناع جنس(. 2008 همکاران و)گتاهون  بود دالر ونیلیم

 یهاگونه در اسانس باتیترک در یادیز اریبس تنوع

 فرار باتیترک تعدد در تنوع نیا. داراست را مختلف

 مونن،یل کاروون، منتون، منتول، همچون جنس نیا یتجار

. شودیم دهید پولگون و پرتونیپ استات، لیمنت نالول،یل

 یهاگونه انینعناع خانواده به متعلق اهانیگ گرید همچون

 که باشندیم یغن اریبس یفنلیپل باتیترک در نعناع جنس

 و یفی)د شوند یم باعث را یدانیاکسیآنت یهایژگیو

 با 1کایآکواتمنتا  ی، گونههاگونه نیا از یکی  (.2011 همکاران

است.  یپونه آب ای ینعناع آب یو نام فارس یاوج ینام محل

 کناره ژهیوبه و آب در اهیگ نیا داستیهمانطور که از اسمش پ

 یهاها و محلآب و در مرداب یهاکانال، رودخانه و یجو

 قایاروپا و شمال آفر یبوم گونه نیا .کندیم رشد زیمرطوب ن

 کا،یاما در شمال و جنوب آمر باشدیم ایآس یو جنوب غرب

. شودیم دیتول زین کیآتالنت ریجزا یو برخ ایاسترال

 یمعرف یباریرا نعناع جو اهیگ نیا یفرهنگستان زبان فارس

رونده و  یهابا ساقه عنعنا از یاگونه یکرده است. اوج

 یمرغتخم پهنک با و متریسانت 90تا  20به ارتفاع  ستادهیا

 یدر انتها یکرو نیآذو گل یارهیدا ایگوش سه یلیمستط

که در  یبنفش و ارغوان یهاکوتاه و گل یهاشاخه ایها ساقه

به صورت خودرو  رانیبه خصوص در شمال ا رانیسراسر ا

 (.2011و همکاران  یفی؛ د2008)گتاهون و همکاران  دیرویم
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ضد درد، ضد تب، ضد  یها نقشچند ساله به واسطه  اهیگ نیا

، بد یبو کننده برطرفکننده، ضد اسپاسم، ضد احتقان،  یعفون

، حشره کش، یکروبی، ادرار آور، ضد مغذا هضم، آور عرق

 شود یمضد کرم شناخته  وکننده  کیآرام بخش، تحر

(Gruenwald et al., 2002.)  

 با مازندران استان خصوصبه و رانیا شمال در کایاکوات منتا

 اهیگ کی عنوان به منطقه انیبوم توسط یاوج یمحل نام

 اهیگ نیا یسنت طب نظر از .دارد یادیز اریبس مصرف یاهیادو

 تنفس شیافزا باعث کندو یم کم را مخاط ترشح و گرم را بدن

یم شیافزا را قیتعر و کند یم ادیز را ادرار نیهمچن. شود یم

 معده و یگوارش ستمیس ضعف موارد در آن از واستفاده دهد

 یکرده آن برادم نیهمچن .شودیم هیتوص وبا یماریب وعیش و

تیحساس انواع زکام، ت،یمثل آسم، برونش یتنفس یهایماریب

 اهیگ نیا اگر. است دیمف اریبس یشکم یها و دردهاها، خارش

یافسردگضد یجوشانده شود دارو گاوزبان گل و شنیآو با

 (.2017و همکاران  یشود )صفریم محسوب زین یعصب یها

و  یکلایشیاشراز  یناش یهاتیمسموم تیتوجه به اهم با

عوامل  نیکه از مهمتر اورئوس لوکوکوسیاستاف

و همکاران  رایاند )مورشناخته شده ییغذا یهاتیمسموم

 ییایمیش باتیترک یرسبر هدف با حاضر مطالعه ،(2005

دو  هیعل یاوج اهیاسانس گ ییایباکترضد تیو فعال

 اورئوس لوکوکوسیاستافو  یکل ایشیاشر پاتوژن یباکتر

 .شد انجام
 

  هاو روش مواد

 اسانس استخراج

 در عــقوا یسار نتاــشهرس یـمحل زاراـباز  یاوج اهیگ

 شگاهیو در آزما دــیدگر هیته راندــنزما نتاــسا

گبر. گرفت قرار یعلم دییتا مورددانشگاه آزاد گرگان 

 بـمناس یطارـشدر  ادـبتا ،وـشستشاز  پس هگیا ینا یها

 دخر (نپژا ک،یاناسونپ) یقبر بسیاآ با و خشک سایهدر 

 شدند.

خشک شده  یهاگرم از برگ 30 سساناستخراج ا جهت

 یتریل یلیم 500بالن  کی در یاوج اهیشده گ ابیو آس

به منظور  و حرارت داده شد آب تریلیلیم 250 همراهبه

گرم  1 نقطه جوش و خروج کامل اسانس، شیافزا

 ریتقط روشاستخراج از  ی. برادیگرد اضافه میسددیکلر

ساعت استفاده شد.  3با آب و دستگاه کلونجر و به مدت 

 یو غدد حاو افتهی شیدر اثر حرارت فشار بخار آب افزا

اسانس شکسته شده و اسانس به همراه بخار آب وارد 

صورت گرفته  عانیم ،. در سرد کنندهشودیسرد کننده م

 به مشخص فاز 2 صورت به آب درون اسانس راتقطو 

 لیدل به آنجا در و کندیم حرکت مدرج ی لوله طرف

 در روش نیا. ابدییم تجمع آب یرو بودن ترسبک

 مشاهده اسانس از یاثر کنسرد یهالوله در که یصورت

 حاصله اسانس. باشدیم یریگاسانس مرحله انیپا نگردد

 ظرف در و شده یریآبگ آب، بدون میسد سولفات توسط

 4 یدما در خچالی در نور از دور رنگ، رهیت بسته در

 و یالوندکاظم) دیدگر ینگهدار گرادیسانت درجه

 (.2011 همکاران

  یاوج اهیاسانس گ ییایمیش باتیترک ییشناسا

 توسط آن ییایمیش باتییترک زیآنال اسانس، هیته از پس

 یجرم نگار فیط به متصل یگاز یکروماتوگراف دستگاه

(GC/MS .انجام شد )دستگاه منظور از  نیا به

با ستون  Agilent 6890نوع از  یگاز یکروماتوگراف

و  کرومتریم 250 یمتر و قطر داخل 30به طول  نهیموئ

 استفاده HP-5MSاز نوع  کرومتریم 25/0 یهیضخامت ال

 :شد میتنظ ریز شرح به ییدما ی. برنامهشد

 نیتوقف در ا ،گرادیسانت یدرجه 50آون  ییابتدا یدما

گراد یدرجه سانت 240آون  ییانتها یو دما قهیدق 5دما 

 قه،یگراد در هر دقیسانت درجه 3 یحرارت انیو گراد

درجه  15گراد با سرعت یدرجه سانت 300دما تا  شیافزا

 ی. دماقهیدق 3 مدت به دما نیا در توقف و قهیدر هر دق

 به میگراد و از گاز هلیسانت درجه 290 قیاتاقک تزر

 قهیمتر در دقیلیم 8/0 انیجر سرعت با حامل گاز عنوان

مورد استفاده مدل  یسنج جرمفیط. شد استفاده

Agilent 5973  الکترون ولت 70ونیزاسیونیبا ولتاژ، 

 220 ونیزاسیونیمنبع  یو دما EI ونیزاسیونیروش 

ها به کمک فیط یی. شناساشد میتنظگراد یدرجه سانت
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 یهاشاخص با آن سهیآنها و مقا یشاخص بازدار

 اطالعات از استفاده با و مقاالت و مرجع کتب در موجود

صورت گرفت و نرم  یوتریکامپ یخانهکتاب در موجود

و  ی)کاظم الوند گرفت قرارمورد استفاده  Wileyافزار 

 (. 2001؛ آدامز 2011همکاران 

 ییایباکتر ضد تیفعال

 ییایباکتر ونیسوسپانس هیته

 PTCC)یاشریشیا کلمورد استفاده یعنی  یهایباکتر

به  (PTCC 1112) استافیلوکوکوس اورئوسو  (1338

های علمی و سازمان پژوهش از زهیلیوفیصورت آمپول ل

 طیدر مح زهیلیوفیل یها کشت نیا وصنعتی ایران تهیه 

BHI1 ( آلمان مرک،براث )اء،یاح از پسشدند.  ءایاح 

هندوستان(  ا،یمدی)هاآگار  نتینوتر طیها در محیباکتر

از  کیساعته هر 24کشت جوان از  وداده شدند  کشت

 BHI عیکشت ما طیمح تریلیلیدر سه م یکلن 2-3 آنها

 یگذارگراد گرمخانهیسانت درجه 37در  و شد حیبراث تلق

× CFU/ml 810فارلند )مک میکدورت معادل ن تا دیگرد

 ( حاصل شود.5/1

 نیکمتر و( 2MIC) یمهارکنندگ غلظت نیکمتر نییتع

 (3MBC) یکشیباکتر غلظت

بر  یاوج اهیاسانس گ یمهارکنندگ غلظت نیکمتر نییتع

و با استفاده از روش  یاساس کدورت سنج

مختلف اسانس  یهابراث انجام شد. رقت لوشنیکرودایم

کشت مولر  طیمح با و لیاستر یچاهک 96 تیکروپلیم در

 منظورنیشد. به ا هیتههندوستان(  ا،یمدی)هابراث  نتونیه

)محلول  اسانس مختلف یهارقت از تریکرولیم 100

شد( در  هیته 4دیسولفوکسلیمتید حالل در رهیذخ

 ییایباکتر ونیسوسپانس تریکرولیم 100مجاورت 

 پاتوژن یهایباکتر از کیهر از CFU/ml 510×5 معادل

 درجه 37 یدما در و ساعت 24 مدت به آزمون مورد

 کنترل لوله هالوله نیا کنار در. گرفتند قرار گرادیسانت

                                                           
1 Brain Heart Infusion 
2 Minimum inhibition concentration 

 و CFU/ml 510× 5معادل  یباکتر ونیسوسپانس) مثبت

 نتونی)مولر ه یو لوله کنترل منف (دیسولفوکسلیمتید

 از پس قرار داده شد. زی( نیبراث و اسانس بدون باکتر

 مشاهده قابل یکروبیم کدورت صورتبه جینتا مدت نیا

 .دیگرد ثبت و

 نشد مشاهده یکروبیم کدورت آن در که یرقت نیآخر

. شد نییتع( MIC)یمهارکنندگ غلظت نیکمتر عنوانبه

 از( MBC) یکشیباکتر غلظت نیکمتر نییتع منظوربه

 آگار نتونیه مولر کشت طیمح در فوق یهالوله از کیهر

 مشاهده یکلن آن در که یرقت نیآخر و شد داده کشت

 شد نییتع یکشباکتری غلظت نیکمتر عنوان به نشد

 (.2012 همکاران و لی)کوکر

 صورتبه جینتا و شد تکرار بار سه ش،یآزما مراحل هیکل

ها با داده یآمار لیوتحل هی. تجزدیگرد ارائه آنها نیانگیم

 جام شد.( ان15)نسخه  SPSS یافزار آماراستفاده از نرم
 

 جینتا

 ییایمیش بیترک نوع 27 ،یگاز یکروماتوگراف زیآنال جینتا

اسانس را  باتیدرصد ترک 98 از شیب که کرد مشخص را

 باتیترک نیشتریدرصد ب 24/61ارن با ک -3دادند.  لیتشک

 گریخود اختصاص داد. از درا به یاوج اهیاسانس گ

و  موننیل نئول،یاسانس س نیشناخته شده ا باتیترک

 78/4و  81/6، 4/9 بیبودند که به ترت رولیآگاروسپ

. دادند اختصاص خود به را اسانس باتیترکدرصد 

 در تریجزئ ریمقاد در منتون و پتولیوکالی نیهمچن

 شدند شناخته حاضر مطالعه در یاوج اهیگ اسانس

 (.1جدول)

 
 
 
 
 
 
 

3 Minimum bactericidal concentration 
4Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 
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 یاوج اهیگ اسانس ییایمیش باتیترک -1جدول
Table 1 - Chemical compounds of essential oil from Mentha aquatica 

Compound Content (%) 

3-Carene 61.24 
p-Cineole 9.4 

Limonene 6.81 

Agarospirol 4.78 

Eucalyptol 1.98 

3-p-Menthone 1.92 

Caryophyllene oxide 1.88 

α-Thujene 1.84 

β-Mircene 0.92 

Pulegone 0.87 

Sabinene 0.84 

Benzofuranon 0.65 

Chlorpyrifos 0.64 

Menthol 0.59 

p-Cymene 0.55 

Linalool 0.49 

Terpinene 0.46 

γ-Terpinene 0.45 

Pinene 0.38 

Caryophyllene oxide 0.36 

Cyclohexane 0.3 

Cyclohexen 0.28 

Heptylfuran 0.27 

Thymol 0.24 

Naphtho pyran 0.2 

Copaene 0.12 

Menthofuran 0.1 

Total 98.56 
 

 و( MIC) یبازدارندگ غلظت حداقل نییتع آزمون جینتا

 اهیگ یها( اسانس برگMBC) یکشیباکتر غلظت حداقل

و  اورئوس لوکوکوسیاستاف یهایباکتر هیعل یاوج

 آمده است. 2در جدول  یکل ایشیاشر
 

 (mg/ml) یاوج اهیاسانس گ( MBC) یکشیباکتر غلظت نیکمتر و( MIC) یمهارکنندگ غلظت نیکمتر  2جدول

Table 2- Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the 

essential oil of Mentha aquatica (mg/ml) 
0.39 0.78 

 

 

1.56 3.12 

 

 

6.25 

 
12.5 

 
25 

 
50 

 
100 Concentration of 

essential oil 

(mg/ml) 

+ **+ -* - - - - - - MIC  

S.aureus 
+ +**** ***- - - - - - - MBC 

+ + + - - - - - - MIC  

E. coli + + + + - - - - - MBC 

*: No Turbidity                 **: Turbidity            ***: No Colony Formation         ****: Colony Formation 

 

به دست آمد  MICمربوط به  جیکدورت نتا جادیعدم ا ای جادیجدول بر اساس ا نیثبت شده در ا جیتوجه به نتا با
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 جیپس از کشت نتا یکلن لیعدم تشک ای لیو بر اساس تشک

MBC یغلظت مهارکنندگ نیکمتر جهیبه دست آمد. در نت 

 بیبه ترت اورئوس لوکوکوسیاستاف هیعل اهیگ نیاسانس ا

 یکل ایشیاشر یو برا تریلیلیبر م گرمیلیم 56/1و 56/1

 انگریدست آمد که ببه تریلیلیبر م گرمیلیم 25/6و 12/3

با  سهیدر مقا اورئوس لوکوکوسیاستاف شتریب تیحساس

 .است یاوج اهیگنسبت به اسانس  یکل ایشیاشر
 

 بحث

 اهانیگ عیوس یپراکندگ نظر از رانیا یشمال یهااستان

 تیموقع و ییهوا و آب طیشرا لحاظ از نیهمچن و ییدارو

 نیتر یغن جمله از اهانیگ نیا رشد نهیزم و ییایجغراف

 روز شیافزا یطرف از. شوندیم محسوب رانیا مناطق

 از یناش عوارض و یکیوتیبیآنت یهامقاومت افزون

 یمعرف و ییشناسا ضرورت ،ییایمیش باتیترک مصرف

 را یاهیگ یهااسانس جمله از یعیطب منشاء با باتیترک

 .سازد یم مطرح شیپ از شیب

کارن  -3مطالعه حاضر نشان داد  جیکه نتا طورهمان

را به خود اختصاص  یاوج اهیاسانس گ بیترک نیشتریب

محسوب  یدروکربنیمونوترپن ه کیمذکور  بیداد. ترک

را  یاوج اهیاسانس گ ییایباکترضد تی. لذا فعالشودیم

 نسبت داد. یدروکربنیه یهابه وجود مونوترپن توانیم

 در یمونوترپن باتیترک بودن غالب به مشابه مطالعات

 و یآبادده)زارع  اندداشته اشاره انینعناع رهیت اهانیگ

 (.2010 همکاران

 تیفعال ی( در مطالعه بررس2016و همکاران ) یچشمیابر

نوروزک  اهیاسانس گ ییایمیش باتیو ترک ییایضدباکتر

 یهاکه مونوترپن دندیرس جهینت نیبه ا انینعناع رهیاز ت

را به خود  اهیگ نیاسانس ا باتیترک نیشتریب یدورکربنیه

 (.2016وهمکاران  یچشمیاختصاص دادند )ابر

شده در  دیتول باتیشامل ترک یاهیگ هیثانو باتیترک

و  دهایها، آلکالوئترپن. باشدیخاص مانند تنش م طیشرا

هستند.  اهانیگ یاساس هیثانو یهاتیمتابول یفنل باتیترک

 با ینسبتا کوچک یآل یهاها، مولکولترپن نیب نیا در

 یاگسترده یهستند که تنوع ساختار یدیپیساختار ل

دارند. تاکنون هزاران ترپن مختلف شناخته شده است. 

در  گرید یهستند و برخ دروکربنیهاز آنها  یبعض

از آنها مولکول یهم دارند. تعداد ژنیاکسساختارشان 

 چند ای کی یدارا هم باتیترک یبرخ و رندیزنجراست یها

، بزرگ مولکول یهاترپن از یاری. بسباشندیم حلقه

با وجود  دهایترپنوئدارند.  یمهم یکیولوژیب تیفعال

از  یاساده مریپل ده،یچیساختار و عملکرد پ تنداش

 فسفاتید لیزوپنتیپنج کربنه و ا زوپرنیا یواحدها

را به  اهانیاسانس گ یکروبیم. خواص ضدباشدیم

 دهندینسبت م دهایترپنوئیبه د یها و تا حدودمونوترپن

و  رای؛ فر2007 پسونیلی؛ ف2007)آگاروال و همکاران 

  (.2010 همکاران

 باتیترک گریاز د رولیو آگاروسپ موننیل نئول،یس

 یاوجاسانس  ییایمیش بیبود که در ترک یاشناخته شده

  .در مطالعه حاضر شناخته شد

. باشدیم دارژنیاکس یهااز مونوترپن ئولنیس بیترک

 یاز اجزاء ارزشمند اسانس دارژنیاکس یهامونوترپن

شامل رنگ، عطر و  یکیزیاز خواص ف یاریهستند که بس

اسانس  کیو بیولوژ ییخواص شیمیا نیطعم و همچن

 ترکیبات نیمختلف نعنا، بیش از همه به ا یگونه ها

 (.2016و همکاران  ی)اخبار دشویم مربوط

 یهامونوترپن از که نئولیس بیترک ییایضدباکتر تیفعال

و  ایادگارنیشده است ) گزارش باشدیم دارژنیاکس

 اسانس ییایضدباکتر تیفعال توانیم لذا(. 2006همکاران 

 با باتیترک نیا وجود به را حاضر مطالعه در یاوج

 .دانست مرتبط زین کم ریمقاد

 یجزئ باتیاند که ترکها نشان دادهاز پژوهش یبعض

 انیخانواده نعناع یاهیگ یهااسانس یموجود در بعض

 یغالب اثرات باتیآنها با ترک ییایضدباکتر تیدر فعال

 ییایضدباکتر تیفعال شیدارند و باعث افزا یستینرژیس

همچون  یباتی(. لذا وجود ترک2004)بورت  شوندیم

درصد و  81/6و  4/9 ریدر مقاد موننیو ل نئولیس

 یدر اسانس اوج کمتر ریو منتون در مقاد پتولیوکالی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
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 باتیآن موثر باشد. ترک ییایضد باکتر تیدر فعال تواندیم

در مطالعات  اهیگ نیاسانس ا یاصل باتیمذکور جزء ترک

، 2006و همکاران  یلی)اسماع مشابه گزارش شده اند

و همکاران  یسمنان ی، مرتض2005سناتور و همکاران 

2006 .) 

قابل توجه در خصوص مطالعات انجام شده جهت  نکته

در نقاط  کایاکوات منتااسانس  ییایمیش باتیترک ییشناسا

از گزارشات متفاوت از حضور  یمختلف جهان حاک

 .باشدیاسانس م نیمختلف در ا باتیترک

 ییایمیش باتیترک سهی( در مقا2017همکاران ) و فانسلو

 رهیسه گونه از ت ییایو ضدباکتر یدانیاکسیآنت تیو فعال

 یرکوئن منتاو  ومیپولگ منتا کا،یاکوات منتا یعنی انینعناع

 گریبا دوگونه د کایاکوات منتا باتیگرفتند که ترک جهینت

در  ینعناع کامال متفاوت است و تفاوت قابل توجه

با مطالعات مشابه نشان  یگونه مورد بررس باتیترک

 نیشتریب پتولیوکالیو  لینیاستات ترپ  کهیطوردادند. به

مطالعه بود )فانسلو  نیدر ا کایاکوات منتااسانس  باتیترک

 (.2017وهمکاران 

 باتیترک یدر بررس زی( ن2009همکاران ) و ینیآگوست

شده از جنوب  یآورجمع کایاکوات منتااسانس  ییایمیش

غالب  بیمنتوفوران را به عنوان ترک  ل،یکشور برز

 کردند گزارش گرید یجزئ باتیترک کنار در ییایمیش

 (.2009 همکاران و ینی)آگوست

اسانس  باتی( در مطالعه ترک2001)  کیماستل و چیژرکوو

 یجنوب کرواس شگاهیشده از رو یآورجمع کایاکوات منتا

درصد،  42/68را با  ژنهیاکس یهامونوترپن

 یهادرصد و مونوترپن 09/20را با  هاترپنیکوئسس

 نیدرصد گزارش کردند. در ا 47/10را با  یدروکربنیه

 نیشتریب لنیوفیکار نئولویس 8و1منتافوران ، انیم

 (.2001 کیماستل و چیژرکوواسانس بودند ) نیا باتیترک

را با  یژنیاکس یهامونوترپن( 2011) همکاران و یفید

از  کایاکوات منتااسانس  باتیترک نیشتریدرصد ب 4/91

 نیب نیکشور تونس گزارش کردند. در ا یهاشگاهیرو

درصد(  69/27درصد(  و منتون )  36/39پولگون )

 تیفعال نیاسانس بودند. همچن نیا باتیترک نیشتریب

 اورئوس لوکوکوسیاستاف هیاسانس عل نیا ییایباکترضد

. دیبه اثبات رس سیلیسوبت لوسیباسو  یکل ایشیاشرو 

 نداد نشان یمهار اثرات دایکاند هیاسانس عل نیا یول

 (.2011 همکاران و یفی)د

 نئولیس یاهمطالع در( 2006) همکاران و یسمنان یمرتض

 لنیوفیدرصد(، کار 2/23درصد(، منتافوران ) 2/27)

 نیشتریدرصد( را ب 2/5) موننیدرصد( و ل 8/12)

 یگزارش کردند  )مرتض کایاکوات منتااسانس  باتیترک

 (.2006و همکاران  یسمنان

برگ  باتیترک نیمهمتر زی( ن2006همکاران ) و یلیاسماع

را  رانیشده از شمال ا یآورجمع کایاکوات منتا اهیگ

 8و1درصد( و  12) لنیوفیدرصد(، کار 7/25) نونیتیپریپ

و  یلیدرصد( گزارش گردند )اسماع 3/10) نئولیس

 (.2006همکاران 

درصد(  3/55) نئولیس 8و1 ،( 2005) همکاران و سناتور

شده  یجمع آور کایاکوات منتااسانس  بیترک نیشتریرا ب

گزارش کردند.  هیآن در کشور ترک یهاشگاهیاز رو

درصد(  7/6) نینیدرصد( و ساب 3/9کارواکرول ) نیهمچن

اسانس گزارش شدند. آنها  نیوافر ا باتیترک گریاز د

گرم  یهایباکتر هیاسانس را عل نیا ییایضدباکتر تیفعال

 (.2005مثبت به اثبات رساندند )سناتور وهمکاران 

فولون را  یروون د بی( ترک2013همکاران ) و تاچ

 کایاکوات منتاموجود در اسانس  دیجد بیترک کیعنوان به

 یمعرف تنامیدر کشور و شگاهیشده از رو یآورجمع

 هیاسانس عل نیا یکروبیضد م یهایژگیکردند. و

 لوسیباس ،یکل ایشیاشر اورئوس، لوکوکوسیاستاف

 نوزایآئروژ سودوموناسو  یفلکسنر گالیش س،یلیسوبت

 (.2013)تاچ و همکاران  دیمطالعه به اثبات رس نیدر ا

 یبه بررس یا( در مطالعه2013و همکاران ) آندرو 

در مراحل مختلف  کایاکوات منتااسانس  ییایمیش باتیترک

 یدهو بعد از گل یدهگل ،یدهقبل از گل یعنیرشد 

نشان داد که منتوفوران  قیتحق نیا جیپرداختند. نتا

 نیشتریب ادیز اریدرصد ( با اختالف بس 59/58تا  26/51)
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تا  96/5) موننیل نیبود. همچن اهیگ نیاسانس ا بیترک

درصد(،  1/6تا  59/5) منیدرصد (، ترانس بتا س 06/12

تا  93/2) لنیوفیدرصد( و بتا کار 06/4تا  01/3لدول )

قرار داشتند )آندرو و  یبعد یهادرصد( در رده 55/3

 (.2013همکاران 

موجود در  ییایمیش باتیکه اشاره شد ترک طورهمان

 مطالعات در( Mentha aquatica) یاوج اهیاسانس گ

 و است شده گزارش مختلف و متنوع اریبس شده انجام

 مطالعه در باتیترک تفاوت کننده هیتوج موضوع نیا

  .باشدیم مشابه مطالعات با حاضر

 یذات اتیاز خصوص یمتفاوت ممکن است ناش یها افتهی

 ته،یقبل از برداشت مانند وار یفاکتورها لیها از قباسانس

در روش  یهاو تفاوت یکیعوامل اکولوژ یطیمح طیشرا

 یاهیگ هیثانو یهاتیمتابول دیاستخراج اسانس باشد. تول

اما  شوندیساخته م یکیژنت یندهایفرا ریاگر چه تحت تاث

 وودی)ه رندیگیم قرار یطیمح عوامل ریتاث تحت آنها دیتول

2002.) 

 رشد بر یتوجه قابل ریتاث که یطیمح عوامل نیمهمتر از

 آنها موثره مواد تیفیک و تیکم و ییدارو اهانیگ

 ییغذا عناصر و میاقل ،یرشد طیشرا به توانیم گذاردیم

(، 1997) همکاران و یماروت (.2012 تی)استر نمود اشاره

برداشت و تراکم  خیتار  همچون یزراع طیشرا یحت

 همکاران و یماروت) دانند یم موثر نهیزم نیکشت را در ا

1997.) 

 یاوج اهیاسانس گ ییایضدباکتر تیفعال یبخش بررس در

 نیا ییایاز اثرات ضدباکتر یحاک جیدر مطالعه حاضر، نتا

 یلیبر م گرمیلیم 25/6تا  56/1اسانس در محدوده 

 یباکتر کیبه عنوان  اورئوس لوکوکوسیاستافو  بودتریل

 کیبه عنوان  یکل ایشیاشربا  سهیگرم مثبت در مقا

نسبت به اسانس  یشتریب تیحساس یگرم منف یباکتر

 زین( 2008)و همکاران  گتاهوننشان داد.  یاوج اهیگ

 Mentha اسانستوجه  قابل ییایضدباکتر تیفعال

aquatica نمودند گزارش مثبت گرم یها یباکتر هیعل را 

 اسانس عمل نحوه مورد در(. 2008 همکاران و گتاهون)

 است شده نظر اظهار نیچن ها،باکتری مرگ مورد در ها

 نعناع، چون یاهانیگ در موجود یفنل هایتیمتابول که

 گروه از دروژنیه کی که دارند را نیا ییتوانا

 کرده رها خود کیآرومات حلقه در موجود لیدروکسیه

 گرید و هایچرب آزاد هایکالیراد ونیداسیاکس باعث و

 و شوند آن بیتخر و یسلول غشای هایومولکولیب

 ضد و یکروبیمضد ،یدانیاکسیآنت تیخاص ب،یترت نیابه

 (.2002 یشت و چارزی)استر کنند اعمال را خود یالتهاب

 آنها یزیآبگر تیبه خاص هااسانس ییایضدباکتر تیفعال

اسانس  عیباعث توز تیخاص نیشود. ا ینسبت داده م زین

 بیو تخر رییو تغ یسلول وارهید یدیپیل یهابخش در

 گرددیم هابخش نیا شتریب یریساختمان و نفوذپذ

 هاونی از یادیز بخش سپس (.1994 همکاران و کمای)س

 دینمایم تراوش رونیب به سلول یاتیح اتیمحتو گرید و

)کارسون   شودیم یباکتر مرگ به منجر تینها در که

 (.2002 وهمکاران

 یهااسانس اثر خصوص در شده انجام مطالعات اغلب 

 شتریب تیحساس از نشان هایباکتر هیعل یاهیگ

گرم  یهایبا باکتر سهیگرم مثبت در مقا یهایباکتر

. خوردیبه چشم م زیاست که در مطالعه حاضر ن یمنف

به علت وجود  دیشا هایکمتر گرم منف تیعلت حساس

 سبب که است یمنف گرم یهایباکتردر  یغشاء خارج

 هیال به اسانس کیدروفوبیه اجزاء انتشار شدن محدود

؛ 1997 همکاران و)دانس  شوندیم دیساکاریپوپلیل

  (.2004بورت
 

 یکل یریگ جهینت

 عنوان بهکارن -3 ییایمیش بیتوجه به غالب بودن ترک با

 اسانس ییایضدباکتر تیفعال ،یدروکربنیه مونوترپن کی

 نیا وجود به توانیم را( Mentha aquatica) یاوج

 نقش از توانینم نیب نیا در البته. داد نسبت بیترک

 ،رولیآگاروسپ ،موننیل نئول،یس همچون یباتیترک

 درکارن -3 از کمتر ریمقاد در که منتون و پتولیوکالی

 ،یجداساز لذا. کرد یپوشچشم بودند موجود اسانس

 باتیترک از کی هر یکروبیمضد تیفعال یبررس و صیتخل
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Introduction: The importance of herbal and spice essential oils is that in addition to creating flavor 

in foods, their main active ingredient has antimicrobial effects, for this reason, consumers prefer 

herbal oils to chemicals. The Lamiaceae are a family of flowering plants commonly known as the 

mint family. Many members of this family are aromatic herbs and are widely used as spices in the 

food industry. Mentha (also known as mint) is a genus of plants in the family Lamiaceae . The 

species that makes up the genus Mentha are widely distributed and can be found in many 

environments. Most grow best in wet environments and moist soils. The genus Mentha consists of 

over 20-30 species that grow widely throughout the world. Members of this genus are one of the most 

important plants producing essential oils. There are many varieties of essential oils in different species 

(Zargari, 1995). Mentha aquatica L. that known in the northern regions of Iran locally called Ojji, is 

a commonly spice herb has used. This plant grows in aquatic places throughout Iran, especially in 

northern Iran. One of the main habitats of this plant in Iran is Mazandaran province in northern Iran 

(Getahun et al., 2008). Food poisoning caused by Escherichia coli and Staphylococcus aureus are 

known as the most important causes of food poisoning. This study was caried out to evaluate the 

chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Mentha aquatica L. against S. 

aureus and E. coli 
Material and methods: Plant of Ojji (Mentha aquatic) was obtained from from local market in Sari 

township located in Mazandaran Province in northern Iran and was approved by the botany laboratory 

of Islamic Azad University, Gorgan branch. The essential oil of herb leafs was extracted by 

hydrodistillation method and Clevenger apparatus. Gas chromatography–mass spectrometry (GC-

MS) was used to identify essential oil chemical compounds. The gas chromatograph used was Agilent 

6890 with a capillary column of 30 m in length and an internal diameter of 250 μm and a layer 

thickness of 0.25 μm HP-5MS. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 

concentration (MBC) of the essential oil of this plant oil were determined using micro-dilution broth 

method or turbidimetric assay. The Bacterial strains used in this study were two species of 

Escherichia coli PTCC 1338 and Staphylococcus aureus PTCC 1112. The bacteria were provided in 

lyophilized form from Biotechnology Institute in Iranian Research Organization for Sciences and 

Technology, Tehran. Different dilutions of essential oil in Mueller Hinton Broth were exposed with 

bacterial suspension of 5 ×105CFU/ml of each of the bacteria tested for 24 hours at 37 ° C. After this 

time the results were recorded as microbial turbidity of visible. The last dilution (lowest 

concentration) in which microbial turbidity was not observed, as the minimum inhibitory 

concentration (MIC) was considered. For the determination of MBC, from the tube that contained 

essential oil concentrations higher than the MIC were cultured onto the Nutrient agar medium. The 
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MBC was defined as the lowest concentration that allowed no visible growth on the agar (Cockerill 

et al., 2012). 

Results and discussion: The results of the gas chromatography analysis were determined 27 

chemical compounds that formed more than 98% of the essential oil compounds. 3-Carene were the 

highest concentrations chemical compound of Mentha aquatica essential oil with 61.24%. Cineol, 

Limonen and Agarospirol were other known compounds of the essential oil of this plant that were 

measured in quantities of 9.4%, 6.81% and 4.78%, respectively. 3-Carene is a hydrocarbon 

monoterpene. Therefore, the antibacterial activity of the essential oil of Mentha aquatica can be 

attributed to the presence of hydrocarbon monoterpens. Identification of the chemical constituents of 

the essential oil of Mentha aquatica in different parts of the world indicates different reports of the 

presence of different compounds in this essential oil. Different findings may be due to intrinsic 

properties of essential oils such as pre-harvest factors such as variety, environmental conditions, 

ecological factors and differences in extraction methods. Although production of secondary 

metabolites in plants are made by genetic processes, they are affected by environmental factors. The 

results of antibacterial tests indicated that S. aureus was more sensitive than E. coli to the essential 

oil of this plant as MIC and MBC of essential oil of this herb on the S. aureus 1.56 and 1.56 mg/ml 

and on the E.coli was 3.12 and 6.25 mg/ml respectively. The cause of the lower sensitivity of gram-

negative bacteria may be due to the presence of an outer membrane in gram-negative bacteria that 

restricts the release of hydrophobic components of the essential oil into the lipopolysaccharide layer. 

One of the important properties of the essential oils is their hydrophobic properties, which distribute 

them in lipid portions of the cell wall, altering and destroying their structure and increasing their 

permeability. As a result, much of the ions and other vital contents of the cell leak out, eventually 

leading to bacterial death. Concerning the antibacterial activity of the essential oils, it has been 

suggested that phenolic metabolites in plants such as Mentha aquatica are capable of releasing a 

hydrogen from the hydroxyl group present in their aromatic ring and causing the oxidation of free 

radicals in lipids and other cellular membrane biomolecules and its destruction and thus produce their 

antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties. 

Conclusion: The antibacterial activity of essential oil of Mentha aquatica can be attributed to the 

presence hydrocarbon monoterpene compounds such as 3-Carene along with compounds such as 

Cineol, Limonen, Agarospirol, Eucalyptol and Menthone that leads the potential for its use as a 

natural preservative in food.  
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