بررسی آلودگی میکروبی برخی از گیاهان دارویی خشک موجود در
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چکیده
استفاده از گیاهان دارویی برای درمان ،دارای سابقهای طوالنی در سراسر جهان است .گیاهان دارویی ممکن استت
توسط بسیاری از میکروارگانیسمها آلوده شوند .بنابراین ،ارزیابی کیفیت بار میکروبی گیاهان دارویتی بتا توجته بته
اهمیت این گیاهان امری ضروری به نظر میرسد .هدف از این پژوهته بررستی آلتودگی برختی از گیاهتان دارویتی
خشک موجود در عطاریهای شهرستان یزد میباشد.
در این تحقیق 12 ،نمونه ازگیاهان دارویی خشک شده شتامل آویشتن شتیرازی  ،)Zataria multifloraنعنتا
 ، )Mentha spicataبادرنجبویه  ،)Melissa officinalisگتل گاوزبتان  ،)Borago officinalisستنبل الطیت
 ،) Valeriana wallichiiشیرخشت  )Cotoneaster kotschyiو ترنجبین  )Alhagi maurorumبه طور تصادفی
از سه عطاری مختلف سطح شهرستان یزد جمعآوری و نمونه گیری و بتار میکروبتی آنهتا متورد بررستی شتد .بته
منظورتخمین میزان آلودگی باکتریایی و قارچی این گیاهان از روش پورپلیت† با محیط کشت اختصاصی استفاده شد.
نتایج نشان داد بیشترین و کمترین آلودگی میکروبی در گیاهان دارویی بته ترتیت بته گتل گاوزبتان و ستنبل الطیت
مربوط بود .با توجه به نتایج ،در بین گیاهان دارویی ،نعنا دارای بیشتترین تعتداد مخمتر و شیرخشتت کمتترین تعتداد
مخمر را داشت .درگیاهان مورد بررسی ،باکتریهای بیماری زای سالمونال و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد.
با مشخصشدن آلودگیهای میکروبی مربوط به گیاهان دارویی ضروری است در استفاده از آنها احتیاطهتای
الزم صورت پذیرد.
واژگان کلیدی :آلودگی میکروبی ،گیاهان دارویی ،گیاهان دارویی خشک.

* دکترای تخصصی ،استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه مفید میبد ،ایران ).(hmeftahezadeh@ardakan.ac.Ir

** کارشناس ارشد ،دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه علم و هنر یزد ،ایران.
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مقدمه
گیاهان ،قسمت اعظم طبیعت را تشکیل میدهند و از دیرباز برای مصرف غذایی و درمتانی بیماریهتا متورد توجته
انسان بودهاند  .)2با ورود داروهای سنتزی به زندگی انسان به دلیل راحتی مصرف ،توجه انستان بته گیاهتان کتمتتر
شد؛ اما امروزه به دلیل آثار جانبی داروهای سنتزی ،استفاده از گیاهان به عنوان دارو و غتذاهای فراستودمند چته در
ایران و چه در کشورهای اروپایی گسترش یافته است 2و .)1جمعآوری و جابتهجتایی گیاهتان دارویتی همیشته در
شرایط بهداشتی انجام نمیشود؛ در نتیجه این گیاهان میتوانند ت در این صورت ت سب وارد شدن تعداد زیتادی از
میکروبها و در نتیجه باعث خسارت شوند  .)3گیاهان که آماده مصرف هستند ،ماننتد گیاهتان تتازه و خشتک و
فراوردههای آنها ممکن است حاوی تعداد زیتادی از میکروارگانیستمها ،از جملته باکتریهتای پتاتونن و کپتک و
مخمر باشند که اگر اینها مورد بررسی قرار نگیرند و تیمارهای مناست روی آنهتا اعمتا نشتود ،باعتث تخریت
سریع این محصوالت شده؛ در نتیجه بیماریهای مختلف را در انسان ایجاد کنند  .)4میکروارگانیسمهایی کته در
سالمت عمومی پاتونن) اهمیت دارند ،شامل اشرشیاکولی ،کلستریدیوم پرفژنز  ،باسزیلو سزروو و سزالوونا
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میتوانند در گیاهان دارویی وجود داشته باشند  .)5بتر استاس تخمتین ستازمان بهداشتت جهتانی ،حتدود %08
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جمعیت جهان از گیاهان و دیگر داروهای سنتی برای درمان استفاده می کنند  .)1روند رو به رشد مصرف گیاهتان
به عنوان مواد اولیه تولید داروهای گیاهی و غذاهای فراستودمند ،بته تنظتیم استتانداردهایی بترای کنتتر کیفیتت و
رعایت دستورالعملهای بین المللی استاندارد نیازمند میباشد  .)3بدین منظور ،تولید گیاهان ،داروهای گیتاهی و
غذاهای فراسودمند با منشاء گیاهی با حفظ کیفیت و استاندارد باال ،امری ضروری است 2و .)3آلودگی میکروبتی
فراوردههای حاصل از گیاهان ،کاربرد آنها را در صتنایع غتذایی ،صتنایع داروستازی و صتنایع آرایشتی بهداشتتی
محدود کرده است .بنابراین ،ارزیابی کیفیت بهداشتی گیاهان دارویی ،همچنین استفاده از روشهتای ضتد عفتونی
گام مهمی به سوی سالمت مصرف کننده تلقی شده و میزان اثربخشی در درمان اهمیت زیتادی دارد  .)6تتا کنتون
در زمینه خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی مطالعات گستردهای انجام شده استت؛ ولتی در زمینت بررستی بتار
میکروبی گیاهان دارویی مطالعات محدودی انجام شده است .ایتن پژوهته بته منظتور تعیتین آلتودگی در گیاهتان
دارویی خشک ،آویشن شیرازی ،نعنا  ،بادرنجبویه ،گل گاوزبان ،سنبل الطی  ،شیرخشت و ترنجبین عرضته شتده
در عطاریهای شهر یزد به منظور نشان دادن اهمیت این آلودگی در ارتباط با بهداشت عمومی انجام میگیرد.
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روش کار
تهیه نمونههای گیاهی

در مجمو  12 ،نمونه گیاهان دارویی ،شامل آویشن شیرازی ،نعنتا  ،بادرنجبویته ،گتل گاوزبتان ،ستنبل الطیت ،
شیرخشت و ترنجبین ،به صورت تصادفی از سه عطاری مختلف در سطح شهرستان یزد جمتعآوری شتدند و بترای
بررسی بارمیکرو بی با  3بار تکرار مورد آزمایش قرارگرفتند جدو :)2
جدول  .1لیست گیاهان دارویی که بار میکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت
نام گیاه

خانواده

قسمت مورد استفاده

نام علمی

نعنا

Lamiaceae

Mentha spicata

برگ

بادرنجبوبه

Lamiaceae

Melissa officinalis

برگ

گل گاوزبان

Boraginaceae

Borago officinalis

گل و برگ

سنبل الطی

Valerianaceae

Valeriana wallichii

ریزوم

شیر خشت

Rosaceae

Cotoneaster kotschyi Klotz

صمغ

ترنجبین

Fabaceae

Alhagi maurorum

صمغ

بررسی بار میکروبی
بتته منظتتور بررستتی بتتار میکروبتتی نمونتههای متتورد مطالعتته ،شتتمارش تعتتداد کلتتی باکتریهتتا،کولیفرم ،(E.coli
استافیلوکوکو اوروو  ،سالمونال ،کپک و مخمر در نمونهها ،ابتدا رقت پایه  28 -2از نمونتهها تهیته شتد .بتدین
منظور  15گرم از نمونههای جامد یا  15میلی لیتر از نمونههای مایع در  115میلی لیتتر محتیط متایع پپتتون واتتر
اضافه و شمارش میکروبتی درهرمتورد انجتام شتد .درمتورد شتمارش تعتداد کتل باکتریهتا ،طبتق روش مرجتع
 5 ،ISO5121لوله حاوی  9میلی لیتر محیط مایع پپتون واتر انتخاب و با انتقا  2میلی لیتر از رقت پایه به لوله او
و تهیه سریا رقت در آنها رقتهای معاد  28-2تا  28 -6از نمونه تهیه شد2 .میلی لیتر از سه رقت آختر  28-4تتا
 )28 -6به دو پلیت خالی اضافه و محیط پلیت کانت آگارمذاب با دمای  45درجه با آنها اضافه و پس از مخلتوط
کردن به مدت  14ساعت در  38درجه سانتی گراد گرم خانه گذاری شد .پس از طتی زمتان انکوباستیون دو پلیتت
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آویشن شیرازی

Lamiaceae

Zataria multiflora

برگ
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مربوط به رقتی که حاوی حدودا  38تا  388عدد کلنی بود ،انتخاب و پس از شمارش متوسط تعداد آنها در عکس
رقت مربوط ضرب و تعداد باکتری در  2میلی لیتر از نمونه بر حس

واحدCFU

گزارش گردید .بترای تعیتین تعتداد

باکتریهای کولیفرمی مطابق روش استاندارد  ISO 1-12510و  ISO 4031عمل شد؛ به این صورت که ابتدا یتک
میلی لیتر از محلو روی محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار  )VRBGو محیط کشت ویولت رد بایل الکتتوز
آگار  )VRBLبه صورت دوالیه ریخته شد؛ سپس پلیتها به مدت  40ساعت در دمای  32˚Cانکوبه شده بودند و
کلنیهای تشکیل شده شمارش شدند .به منظور جدا سازی باکتری اشرشیا کلی محلو  BPWرا به محتیط کشتت
کروم آگار اضافه کرده و در دمای

C

˚  32به مدت  40ساعت آنکوبه شدند .این روش روشی سریع و تأییتد شتده

برای تعیین میزان  E.Coliگزارش شده است .حجم  28 -2میلی لیتر محلو پپتون واتتر  )BPWبترای تخمتین میتزان
استافیلوکوکوس اورئوس روی سطح پلیتهای برد پارکر آگار  ) BPحاوی امولیسیون زرده تخم مرغ ریخته شد و در
انکوباتور قرار گرفتند .روش تشخیص این باکتری با استفاده از شتکل اتاهر کلنیهتای ستیاه رنتر روی ستطح
پلیت) در صورت مشاهده چنین کلنیهایی ،برای شناسایی این باکتری از تست گرم ،روش میکروستکوپی و تستت
4

کواگوالز استفاده گردید .جداسازی و شناسایی سالمونال SPP

 Salmonellaمطابق روش استتاندارد  ISO6529بتا
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استفاده از محلو  BPWکه قبال آماده شده بود و به ترتی استفاده از تترا تیونات براث و راپاپورت بتراث ،بته متدت
 14ساعت در دمای  ،32 ˚Cصورت گرفت و سپس برای کشت مثبت به محیط کشت کروم آگار ستالمونال انتقتا
داده شد .برای تخمین میزان کپکها و مخمرها از محیط کشت  )YGCاستفاده شد.
نتایج
در مطالعه حاضر 12 ،نمونه گیاه دارویی معطر ،شامل آویشن شیرازی ،نعنتا  ،بادرنجبویته ،گتل گاوزبتان ،ستنبل
الطی  ،شیرخشت و ترنجبین از  3عطاری مختلف سطح شهرستان یزد جمعآوری و نمونهگیتری شتدند و از نظتر
بار میکروبی مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج آن در جداو  1و  3آورده شده است.
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جدول .2بررسی میزان بار میکروبی کل نمونههای گیاهان دارویی موجود در شهرستان یزد
نمونه

تعداد نمونه

تعداد کل باکتری

آویشن شیرازی

3

2/8 × 013

نعناع

3

0/80 × 013

کلی فرم
010

استافیلوکوکوس اورئوس
1

سالمونال
1

×1/22
× 010

1

1

7/22
بادرنجوبه

3

0/20 × 013

6/8× 010

1

1

گل گاوزبان

3

3/272 × 013

010

1

1

×2/72
سنبل الطیب

3

2/78 × 012

7/6 ×010

1

1

شیر خشت

3

2/86 × 012

2/8 × 010

1

1

ترنجبین

3

9/29 × 012

7/8× 010

1

1

طبق آزمایشهای انجام شده و بر اساس نتایج مندرج در جدو  ،1بین گیاهتان دارویتی در ستطح شتهر یتزد،
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میزان بار میکروبی گل گاوزبان نسبت به سایر گیاهان دارویی بیشتر و میزان بار میکروبی سنبل الطیت نستبت بته

نمودار  .1بررسی میزان بار میکروبی کل نمونههای گیاهان دارویی موجود در شهر یزد
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سایر گیاهان پایینتر بود.
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طبق اعالم سازمان جهانی سالمت ،گیاهان دارویی باید عاری از سالمونال باشتند .در همته نمونتههای گیتاهی
مورد بررسی باکتری سالمونال مشاهده نشده بود .در بین گیاهان دارویی موجود در شهر یزد ،نعنا دارای بیشتترین
تعداد مخمر بود و شیرخشت کمترین تعداد مخمر را داشت .استافیلوکوکوس ،عامل مسمومیت غذایی نیتز در ایتن
نمونهها مشاهده نشد.
جدول  .2بررسی آلودگی گیاهان دارویی موجود در شهر یزد به کپک و مخمر
گیاهان دارویی
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تعداد نمونه

کپک

مخمر

آویشن شیرازی

3

8

2/0 × 282

نعناع

3

8

4/42 × 281

بادرنجوبه

3

8

9 × 282

گل گاوزبان

3

8

3/3 × 282

سنبل الطیب

3

8

2/0 × 282

شیر خشت

3

8

2/4 × 282

ترنجبین

3

8

3/6 × 282

بر اساس نتایج مذکور ،شرایط بهداشتی در مراحل مختلف تولید ،بسته بندی ،حمل و نقل در کتاهش یتا افتزایش بتار
میکروبی گیاهان دارویی دارای اهمیت بسیاری است و باید در استفاده از گیاهان دارویی احتیاطهای الزم را صورت داد.
بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین و کمترین آلودگی میکروبی در گیاهان دارویی و معطر بته ترتیت بته گتل
گاوزبان و سنبل الطی مربوط است .همچنین با توجته بته نتتایج ،در بتین گیاهتان دارویتی خشتک ،نعنتا دارای
بیشترین تعداد مخمر بود و شیر خشت کمترین تعداد مخمر را داشت .در گیاهان دارویتی متورد مطالعته بتاکتری
بیماریزای سالمونال و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد.
در تحقیق ولیاصل و همکارانش در ستا  44 ،2398نمونته از گیاهتان دارویتی خشتک شتده ،شتامل ستنبل
الطی  ،آویشن شیرازی ،نعنا  ،بادرنجبویه و مرزه از عطاریها جمعآوری شد و بار میکروبی آنهتا بررستی شتد و
در تحقیقی دیگر بار میکروبی م وجود در عصاره آبی ،عصاره الکلی و دم کرده این گیاهان مورد تحقیق قرار گرفتت.
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نتایج نشان داد که  %90از نمونهها به کپکها و قارچ ها %05 ،به انتروباکتریاسه %03 ،کلیفرم و  %5از نمونهها
بتته بتتاکتری اشرشتتیا کتتولی آلتتوده بودنتتد  .)2در گیاهتتان متتورد بررستتی ،باکتریهتتای بیمتتاری زای ستتالمونال و
استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد که از این لحاظ با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
همچنین این نتایج نشان می دهد که شرایط بهداشتی در مراحل مختلف تولید ،بسته بندی ،حمل و نقل و برداشت
باید در جهت کاهش خطرهای سالمت بهبود پیدا کنتد .در بررستی انجتام شتده تنتو مختلفتی در بتار میکروبتی
نمونه های گیاهی مشاهده شد که این مقوله به متفاوت بودن شرایط کشت تولید و بسته بندی آنها مربوط بود.
در تحقیق  Sospedraو همکاران  )1828کیفیت نمونههای میکروبی  53نمونته ادویته و گیتاه خشتک کته از
بازارهای اسپانیایی جمعآوری شده بودند ،متورد بررستی قترار گرفتت و آلتودگی نمونتههای ادویته بتا باکتریهتای
آئروفیلیک مزوفیلیک  %28و با انتروباکتریاسه  %18گزارش شد .تجزیته و تحلیتل گیاهتان نشتان داد کته درصتد
آلودگی در هر دو مقدار میکروبیولونیکی  %16است .میکروارگانیسمهای بیماریزا مانند استتافیلوکو اورئتوس،
یرسینیا اینترمدیا ،گونههای شیگال ،گونههای انترویاکتر ،اسینتوباکتر کاکوآسیتیکوس و هفنی آلوئته

alvei

)Hafni

نیز از ادویهها و گیاهان جدا شدهاند .)6
این نتایج نامطلوب نشان داد که کیفیت میکروبیولونیکی ضعیف است .ادویهجات و گیاهان خشک بته عنتوان

7

مواد تشکیل دهنده در انوا محصوالت تولید شده به روشها مختلف استفاده میشود .این واقعیت نشتان میدهتد
ارائه سیستم کنترلی برای بهبود کیفیت گیاهان و ادویهجات ضروری است .ادویهها و گیاهان محصوالت طبیعی یا
مشکالت بهداشتی است؛ به طوری که ادویه جات و گیاهان ممکن است در پتیش و پتس از برداشتت در معتر
انوا وسیعی از آلودگیهای میکروبی قرار بگیرند و میتوانند شمار میکروبی باالتری را نشان دهند.
مقامسی محمودی و همکاران در سا  2395در مطالعهای به بررسی آلتودگی انتروکتوکی در گیاهتان دارویتی
صنعتی و سنتی با دو روش استاندارد و امپدانس پرداختند .برای اجرای این مطالعه 08 ،نمونه گیاه صنعتی و ستنتی
برای جستوجوی انتروکو با دو روش استاندارد و امپتدانس متورد بررستی قترار گرفتنتد .آلتودگی انتروکتوکی در
مجمو نمونههای بررسی شده در روش استاندارد و امپدانس به ترتی  %33/2و  %15بود .که این نتایج نشان داد
تعداد نمونههای آلوده در گیاهان سنتی نسبت به نمونههای صنعتی بیشتر است .)0
علوی و همکاران در سا  2394آلودگی برخی از گیاهان دارویی خشک و عرقیات موجتود در عطاریهتای
شهرکرد به کلی فرمها ،اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس را مورد بررسی قرار دادند .نمونهها ازگیاهتان دارویتی
خشک شده شامل سنبل الطی  ،آویشن شیرازی ،مرزه ،نعنا  ،بادرنجبویه،گاوزبان واسطوخودوس به طور تصادفی
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ترکیبات آنها باید از محتوای متاده ختارجی ختارج شتوند .تولیتد متعتارف ایتن محصتوالت مستتلزم تعتدادی از
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از پنج عطاری مختلف سطح شهرستان شهرکرد جمعآوری و نمونه گیتری شتد .هتمزمتان از عطاریهتای متذکور
عرقیات آنها جمعآوری گردید و بار میکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد بیشتترین و کتمتترین
آلودگی میکروبی در سبزیجات خشک معطر ،به ترتی

گاوزبان و اسطوخودوس و بیشتترین و کتمتترین آلتودگی

میکروبی در عرقیات به گاوزبان و بادرنجبویه مربوط بود .با توجه به نتایج در بین سبزیجات خشتک ،نعنتا دارای
بیشترین تعداد مخمر بود و مرزه کمترین تعداد مخمر را داشت .همچنین در بین عرقیات ،سنبل الطی

بیشتترین

تعداد مخمر و بادرنجبویته دارای کتمتترین تعتداد مخمتر بتود .در گیاهتان و عرقیتات متورد بررستی باکتریهتای
بیماریزای سالمونال و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد .)9
با مشخص شدن آلودگیهای احتمالی میکروبی مربوط بته گیاهتان دارویی ستبزیجات خشتک و عرقیتات) و
میزان آن ،میتوان در استفاده از آنها احتیاطهای الزم را به عمل آورد.
 )1880نشان داد در تمامی نمونههای جمعآوری شتده ،کلیفترم ،ایکتوالی ،استتافیلوکوکوس

Abou Donia

اورئوس ،سالمونال،مخمر و کپک یافت شد .بیشترین میزان آلودگی به نعنا  ،گل بابونه و جعفتری خشتک شتده و
8

کمترین میزان آلودگی میکروبی به فلفل سیاه و زعفران مربوط است .همچنین در تمتامی نمونتهها آلتودگی قتارچی
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مشاهده گردید ،که باالترین آلودگی به زعفران مربوط است .)28
براساس تحقیق  Schweiggertو همکاران  ،)1882تولید معمو ادویهجات ،مستلزم تعدادی از مشتکالت
بهداشتی است که میتواند خطرهای فراوانی برای کشاورزان ،تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کند .)22
در مطالع

Alwakeel

عطاریهای شهر ریا

 12 ،)1880نمونه هر نمونه  3کیلو گترم) از گیاهتان معتروف و  5نمونته حنتا از

عربستان صعودی برای آلودگی میکروبی جمعآوری شتد 12 .نمونته  )%68قتارچ هتای

آسپرنیلوس فالووس ،آسپرنیلوس فومیگاتوس بیشتر از همته جداستازی شتد .ارزیتابی میکروبتی نشتان داد کته
گونههای باسیلوس در  )% 9/2 3از میکروارگانیسمهای جدا شده با بیشترین گونه باسیلوس سترئوس % 4551
و )24/32دیتتده شتتده استتت .آزمایشهتتا نشتتان میدهتتد کتته بیشتتتر باکتریهتتای جداشتتده بتته آموکستتی ستتیلین،
جنتامایسین ،ایمی پنم ،توبرامایسین و تری متوپریم سولفامتوکسازو حساس هستند .)21
Abou-arab

و همکاران در مجمو  254نمونه از  12نو ادویهجات را از فروشگاههای خرده فروشی 18

ایالت هند برای بررسی وضعیت میکروبی آنها مورد بررسی قترار دادنتد .طبتق مشخصتات  ICMSFتعتداد کتل
باکتریهای مزوفیل هوازی  )TAMBنشان میدهد که  %52از نمونهها در سطح غیر قابل قبو >  286کیلو گرم

g

 )2بودند؛ در حالی که کپکها در  ٪92نمونهها تشخیص داده شد ،مخمر تنها در یک نمونه یافت شد .باستیلوس
سرئوس ،کلستریدیوم پرفرنجنس استافیلوکوکوس اورئوس و اعضای خانواده انتروباکتریاسه به ترتی در 22 ،59 ،05
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و  %05رخ داده است؛ در حالی که پودر فلفل سیاه ،زیره سیاه ،سیر و برباس قرمز حاوی باسیلوس سرئوس نبود .این
پاتونن غذا در تمام نمونههای ادویه هندی وجود داشت .کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی در  33و  %25به ترتی در
انوا آنها و اشرشیا کلی تنها در یک نمونه از سیر یافت شد .سالمونال و شیگال در در  %156از نمونهها کشف شد؛
اگر چه آنها حاوی  TAMBکمتر بودند .ادویههای غیر بسته بندی دارای بار بیشتری از کپکها ،باسیلوس سرئوس
و انتروباکتریاسه نسبت به بستههای پلی اتیلن بودند .)23
در تحقیق حاضر نمونههای گاوزبان دارای سطح باالیی از میکروارگانیسمها بودند .این امر به دلیل برداشت
دستی گاوزبان و روشهای سنتی خشککردن و عدم استفاده از تیمارها میباشد .علت ایتن موضتو کته کتمتترین
آلودگی در گیاه سنبل الطی دیده شد ،وجود ترکیبات فنلی این گیاه میباشد.ترکیبات فنلتی در گیتاه ستنبل الطیت
نسبت به گیاه گاوزبان بیشتر است .ترکیبات فنلی جلوگیری از رشد میکروبها میکند .نمونه میکروارگانیستمهای
موجود در این نمونهها اغل با جوشاندن و دم کردن از بین میروند .بنابراین توصیه میشود حداقل  18دقیقه بترای
مصرف این گیاهان به صورت دمنوش مورد نظر قرار گیرد .به نظر میرسد برداشت دستی یکی از مهم ترین عوامتل
ایجاد آلودگی در گیاه گل گاوزبان میباشد .استفاده از ماشینهای برداشت ،میتواند در رفع این مشکل کمک کند.
البته باید توجه داشت که شرایط کشت و کار ،برداشت ،تولید ،بسته بندی و روشهای خشک کردن بر این امتر

9

مؤثر هستند.
نتیجهگیری

فاقد استانداردهای کیفی الزم هستند .از جمله مشکالتی که در این زمینه وجود دارد ،این که بته دلیتل قترار گترفتن
گیاهان در معر

هوای آزاد ،بر اثر رفت و آمد انسانها و وسایل نقلیه آلودگیهتای محیطتی بته راحتتی گیاهتان را

آلوده کرده و مطمئنا در شرایطی که عطاریها ،نمونههای گیاهی را به صورت سنتی و بتدون بستته بنتدی نگهتداری
میکنند ،این گیاهان آلودگی باالتری خواهند یافت .همچنین بر اثر تابش مستتقیم نتور در بستیاری از متوارد ،متواد
مؤثر آنها خصوصا اسانسها تحت تأثیر قرار میگیرند .باز بودن بستههای گیاهان و عدم بستهبنتدی مناست آنهتا
باعث کاهش ترکی ها خصوصا مواد ّفراری مانند اسانس ها در طی نگهداری میشود .این مطل در مورد گیاهتان
گران قیمت بیشتر مورد توجه است .به مصرف کنندگان توصیه میشود بیش تر از گیاهان دارویتی استتفاده کننتد کته
برای مصرف باید حرارت ببینند؛ زیرا حرارت باعث از بتین رفتتن میکروارگانیستمهای گرمادوستت و بتدون استپور
میشود و نیز توصیه میشود از عطاریهایی که استانداردها را رعایت میکنند و بهداشتی هستند ،گیاه دارویی مورد
نیاز خود را تهیه کنند تا حضور میکروبها در گیاهان حدقل ممکن باشد.

دوره دهم ،شماره دوم ،پاییز 8931

در کشور ما گیاهان دارویی بیشتر به صورت سنتی و از سوی عطاریها عرضه میشود که متأسفانه این عطاریهتا
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Abstract
Background : The use of medicinal herbs for treatment has a long history
around the world. Medicinal plants may be contaminated by many
microorganisms. Therefore, the evaluation of the quality of the microbial
load of medicinal plants is necessary due to the importance of these plants.
The aim of this study was to Investigation of microbial contamination of
some dry medicinal plants in Yazd herbal shops.
method: In this study 3: samples of dried medicinal plants included:
Zataria multiflora, Mentha spicata, Melissa officinalis, Borago officinalis,
Valeriana wallichii, Cotoneaster kotschyi, Alhagi maurorum samples were
collected randomly from different sources of Yazd city and And their
microbial load was investigated. In order to determine the bacterial and

specific culture medium.
findings: The results showed that the highest and lowest microbial
contamination in medicinal herbs was related to Borago officinalis and
Valeriana wallichii. According to the results obtained from medicinal
plants, Mentha spicata has the highest number of yeast and Cotoneaster
kotschyi, with the least number of yeast. The pathogenic bacteria of
Salmonella and Staphylococcus aureus were not detected in the plants.
Conclusion: By identifying the microbial contamination of the herbs, it is
possible to use the necessary precautions.
Keywords: Microbial contamination ,Medicinal plant, Dry medicinal plant
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fungal contamination of these plants, the purple method was used with
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