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  چكيده
و )  Thymus vulgaris(هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر ش حاصل از دو گياه آويشن 

بر روي ميكروارگانيسم بيماري زاي اشرشياكلي موجود در آب آشاميدني به منظور تصفيه ) Lavandula(اسطوخودوس
سطح غلظت از اين دو اسانس  6براي اين منظور . ميزان كمترين غلظت كشنده اين اسانس ها تعيين شد .بي آن مي باشد ميكرو
جهت كشت ميكروبي از محيط هاي كشت ائورزين متيلن . انتخاب گرديد ppm125 ،250 ،500 ،1000 ،2000  ,4000شامل 

ن آزمايشات  نشان داد كه كمترين غلظت باكتري كشي اسانس آويشن بر نتايج حاصل از اي. بلو و نوترينت براث استفاده گرديد
 .مي باشد ppm 500 و براي اسطوخودوس  اين مقدار ppm 250روي اشرشياكلي 

  اشرشيا كلي –تصفيه آب  –اسطوخودوس  –آويشن : كليدي گان واژ
  مقدمه 

دارد بطور فزاينده اي مورد توجه مجامع مختلف بين المللي قرار  امروزه حفظ منابع آب ، يعني حياتي ترين ماده اي كه بشر به آن نياز
سبب ه رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداري بيش از حد از منابع محدود آب از يك طرف و آلوده شدن آنها ب. گرفته است 

داده و زنگ خطر بحران آب را در  فعاليتهاي گوناگون زيستي ، كشاورزي و صنعتي بشر از طرف ديگر همگي دست به دست همديگر
تحوالتي كه در چند سال اخير موجب پيشرفت تكنولوژي تصفيه آب ). 1374احمد ابريشم چي،( تسالهاي آينده به صدا در آورده اس

در استفاده از كلر فقط ( حذف مرحله كلر زني در ابتداي تصفيه خانه  و افزايش كيفيت آب آشاميدني شده است بشرح ذيل مي باشد
 . استفاده از ازن و پرتودهي فرابنفش در مراحل مختلف تصفيه ) آخرين مرحله تصفيه براي بهره برداري از كلر باقي مانده در شبكه

باعث شده تا  استفاده بيشتر از سيستم ازون ، بويژه استفاده از اكسيژن براي تغذيه دستگاه و بهره گيري از برق با فركانس متوسط ،
 رفته و در نتيجه طراحي دستگاههاي توليد ازون كوچكتر شود كه نهايتا منجر به كاهش سرمايه گذاري اوليه براي غلظت ازون باال

تصفيه آب به كمك گياهان داروبي كه در اين مطالعه اثر ضد ميكروبي دو گياه آويشن و اسطوخودوس  .تصفيه بروش ازون مي گردد
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  Bifidbacteriumو Bacteriodes اين باكتري در روده بعد از. رار گرفتبر ميكروارگانيسم اشرشياكلي  مورد بررسي ق
 باالترين 

 
 

در مواد غذايي نامطلوب مي باشد،زيرا در صورت وجود در موادخوراكي  تعداد را دارا مي باشد حضور باكتري هاي اشرشياكلي
از اين جهت براي تعيين كيفيت بهداشتي مواد غذايي، به همواره خطر آلودگي آنها به ميكروب هاي روده اي بيماري زا نيز وجود دارد 
باكتري هاي اشرشياكلي يكي از ). 1990فريزير،( خصوص شير و آب، اشرشياكلي به عنوان شاخص بهداشتي پيشنهاد شده است

دستگاه ادراي و  مهمترين باكتري هاي عفونت زا ومسموميت زا مي باشند اين باكتري ها عامل گاستروآنتريت، عفونت خوني، عفونت
 ،، كارواكرول  تيمولالزم به ذكر است  گياه آويشن شامل  تركيبات مهمي  چون ) 1388سيد علي مرتضوي،(مننژيت مي باشد

گياه اسطوخودوس شامل  تركيبات مهمي  چون استات ليناليل، اسيد بوتريك، اسيد مي باشد و ، ساپونين  فالونوئيد ، تانن ، پاراسيمول
  ).2003برت،(اسيد والريك است پروپيونيك و

  
  مواد و روش ها

 10- 3، 10- 4، 10- 5، 10- 6و رقت هاي . به منظور جداسازي باكتريهاي اشرشياي آب چاه را به عنوان نمونه مورد بررسي بر گزيديم
به منظور انجام ،مي باشد ) ائوزين متيلن بلو( EMBاختصاصي ترين محيط جهت كشت اين باكتري . تهيه نموديم  10- 1، 10- 2،

ليتر آب مقطر به كمك حرارت حل مي كنيم و سپس در اتوكالو  1گرم از محيط كشت خشك را در  36آزمايش مورد نظر ميزان 
و پس از كشت سطحي از رقت .بعد از طي مرحله ي استريل شدن محيط كشت را درون پليت ها مي ريزيم. استريل مي كنيم

همانگونه كه انتظار داشتيم ،اشرشيا كلي بر روي محيط كشت .  ن انكوباتورمي گذاريمساعت درو 24هاي تهيه شده به مدت 
 - 4 ايجاد كلني هايي با جالي فلزي مي نمايد و به همان نسبت كه رقت ها افزايش مي يابد تعداد كلني ها كاهش يافت و از رقت 

  .مشاهده گرديدكلني  تك به بعد  10
 

آب،  منظور كاهش بار ميكروبي حال به 
آبي حاصل از دو گياه آويشن و  اسانس 

گرم به طور جداگانه درون يك  0.1اسطوخودوس را به ميزان 
. سي سي آب مقطر به آنها مي افزاييم 10آزمايش ريخته و ميزان  لوله 

، 2.5، 1.25 از هر يك از اسانسها مي باشد در مرحله بعد ميزان ppm1000در واقع هر يك از اين لوله هاي آزمايش حاوي غلظت 
سي سي محيط كشت نوترينت براث كه  10سي سي از محتوي هر يك از لوله ها را با استفاده از پيپت هاي استريل به  40و 20، 10، 5

تهيه مي گردد بعد از اين مرحله  ppm125 ،250 ،500 ،1000 ،2000 ،4000از قبل آماده شده منتقل مي نماييم به ترتيب غلظت هاي 
را تهيه نموده و به هر يك از لوله هاي حاوي نوترينت  0.000001، 0.0001، 0.01ز كشت خالص اشرشياكلي رقت هاي با استفاده ا

حتوي هر يك از لوله براث و اسانس ها با غلظت هاي ذكر شده اضافه مي نماييم آنگاه با فاصله زماني دو ساعته يك سي سي از م
ساعت بعد كلني هاي موجود  24هاي آزمايش را به محيط هاي جامد ائوزين متيلن بلو مي افزاييم و درون انكوباتور قرار مي دهيم و 

  .در هر پليت را با توجه به بازه زماني كشت داده شده شمارش مي كنيم
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  نتايج وبحث
  

 عدد باشد اسانس در 15تا  10كلني هاي رشد كرده بر روي سطح پليت كمتر از با استفاده از اين روش آزمايش اگر تعداد 

 .تعداد بيشتر كلني نشانه عدم بازدارندگي است.آن غلظت بر روي ميكروارگانيسم ها اثر بازدارندگي داشته است
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از دو اسانس مورد  4000و  ppm 2000همانطور كه مشاهده مي شود غلظت.در غلظت كشنده هيچ ميكروارگانيسمي رشد نمي كند
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البته شايان ذكر است با در نظر گرفتن يك بازه زماني معين اثر كشندگي اين دو اسانس در  . نظر اثر كشندگي بروي اشرشياكلي دارد

ايسه همچنين نتايج نشان مي دهند كه اسانس حاصل از گياه آويشن در مق. دوزهاي پايين تر با توجه به جدول فوق مشاهده مي گردد
  در نهايت مي توان گفت اسانس اين گياهان . با اسانس حاصل از گياه اسطوخودوس تاثير بيشتري بر باكتري اشرشياكلي در آب دارد

  
  
 
 
  
 
 
 

با توجه به اينكه در غلظت هاي قابل استفاده داراي اثر كشندگي به منظور كاهش بار ميكروبي آب آشاميدني قابل توصيه  است اما به 
  نظر مي

  . نزديك به عنوان يك نوشيدني ايمن كه جنبه ي دارويي نيز دارد به بازار عرضه گردد
  رسد از لحاظ صنعتي توجيه اقتصادي ندارد ولي اميد به اين است كه در آينده 
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Abstract 
The aim of this study was evaluated the antimicrobial effect of essential oil from two plants Thyme 
(Thymus vulgaris) and Lavandula (Lavandula) on Escherichia coli pathogenic microorganism in 
drinking water. The lowest lethal concentration of these essences was determined. For this purpose, 
six levels of concentration of essential oil  include 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ppm were 
selected. Bacterial culture mediums for this examination were Nutrient broth and E. methylene blue. 
The results of these experiments showed that the lowest concentration of Thyme oil and Lavandula 
on breeding  E.coli was 250 and 500 ppm. 
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