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Introduction: Medicinal plants are valuable sources of different antioxidant and 

antimicrobial compounds. In this study, the effects of different extraction 

methods with aqueous and methanolic solvents were investigated on the 

antioxidant and antimicrobial activities of Teucrium hyrcanicum L. 

Material & Methods: In this basic experimental study, aqueous and methanolic 

extraction was carried out using three methods, including a magnetic stirrer, a 

Bain-Marie bath, and Shaker. The antioxidant effects were then determined using 

DPPH and RP methods along with the determination of total phenol and total 

flavonoid. The antibacterial effect of aqueous and methanolic extracts against 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and Escherichia coli was determined 

through the disk diffusion method. 

(Ethic code: IR.ausmt.rec.1398.11.34) 

Findings: The evaluation of antioxidant properties showed that methanolic 

extract had a stronger effect than aqueous extract. Moreover, it was demonstrated 

that the magnetic stirrer method was superior to the other two extraction 

methods. The same results were obtained for total phenol and total flavonoid as 

well. Evaluation of antibacterial properties revealed that methanolic extract had 

antibacterial activity, while aqueous extract did not show antibacterial activity. 

Discussion & Conclusion: The results of this study showed that Teucrium 

hyrcanicum L. was more effectively extracted through the magnetic stirrer 

method than other extraction methods. Both aqueous and methanolic extracts had 

antioxidant properties, while only methanol extracts showed antibacterial 

properties. Therefore, this plant can have good therapeutic application in the 

treatment of diseases due to its antioxidant properties. 
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 یکروبیو ضدم اکسیدانی یآنت هاییتبر فعال گیری مختلف عصاره یهاروش بررسی

 (.Teucrium hyrcanicum L) یخزر نخودییممر ییدارو یاهگ

 3ییرها یهسم ، 3رنجبر یمجتب ، 2یدیخورش یالسادات موسوفاطمه ، 2دالور یانقربان یثهحد ، 1یگواه یمصطف
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 تأثیر ،مطالعه ینمختلف هستند. در ا یکروبیو ضدم اکسیدانییآنت یباتاز ترک یمنابع ارزشمند دارویی یاهانگ :مقدمه

 نخودییممر یاهگ یکروبیضدم و اکسیدانییآنت هاییتبر فعال یو متانول یآب یهاحالل با یریگمختلف عصاره یهاروش

 است. شدهیبررس یخزر

با  یو متانول یآب یریگ، عصارهیشگاهیآزما ۀمطالع یناست. در ا یتجرب اییهپا مطالعۀ یک تحقیق این :هاو روش  مواد

آزاد  یکالحذف راد یها با روش یدانیاکس یسپس اثر آنت ؛نجام شداخشک  ۀاز نمون یکرو ش یمار سه روش مگنت، بن

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl.)  کاهندگی درتق میزانو (Reducing powerبه همراه تع )فنل  یزانم یین

اورئوس،  یلوکوکوساستاف هاییباکتر یهعل یو متانول یآب ۀعصار یاییاثر ضدباکتر ی. بررسگردید تعیین تام یدو فالونوئ تام

 .گرفت صورت یفیوژند یسکبه روش د یشیاکالیسرئوس و اشر یلوسباس

 میاندارد. در  ینسبت به عصارۀ آب یتریاثر قو یمتانول ۀنشان داد که عصار دانیاکسییخواص آنت یبررس ها:یافته

و  تاممقدار فنل  بارۀدر یجنتا ین. اشتدا یبرتر یگرروش د دوروش مگنت نسبت به  یری،گ مختلف عصاره یهاروش

 یاییباکتر یآنت یتفعال یمتانول مشخص کرد که عصارۀ یاییباکتر یخواص آنت یصورت بود. بررس ینبه هم یزن تام یدفالونوئ

 از خود نشان نداد. یاییباکتر یاثر آنت یعصارۀ آب کهی، درحالداشت

را در  ییکارا ینبه روش مگنت، باالتر یریگنشان داد که عصاره یبررس یناز ا آمدهدستبه یجنتا :یگیرنتیجهبحث و 

 یتنها عصارۀ متانول کهیدرحال داشتند، اکسیدانییاص آنتخو یو متانول یداشت. هر دو عصارۀ آب یخزر نخودییممر یاهگ

 یتخاص بهترین ،به روش مگنت یگفت عصارۀ متانول توانیم یناز خود نشان داد؛ بنابرا باکتریایییخواص آنت

 .دارد را یکروبیو ضدم اکسیدانییآنت

 

 یخزر نخودییم، عصاره، مرباکتریالی، آنتاکسیدانیآنت :های کلیدیواژه

 نویسنده مسئول: 

 مصطفی گواهی

 ۀ، دانشکدفناورییستگروه نانو ز

 ی، دانشگاه تخصصفناورییستز

 یرانآمل، آمل، ا یننو هاییفناور
Email: 
m.govahi@ausmt.ac.ir 
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 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم،(.Teucrium hyrcanicum L) یخزر نخودییممر ییدارو یاهگ یکروبیو ضدم اکسیدانی یآنت هاییتبر فعال
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  مقدمه

 که است دارویی ترکیبات از غنی منبعی طبیعت

 یاهاناز گ استفاده. است نهفته گیاهان در آن از بخشی

 هایماریدرمان ب یبشر برا یهاراه ترینیمیاز قد ییدارو

جهان به  یکشورها بیشترمردم  یکردرو یراًبوده است. اخ

 رسدیشده است. به نظر م یشترب یاهیگ یمصرف داروها

 علت یمیایی،ش یاکمتر نسبت به داروه یعوارض جانب

 یاهیگ یمصرف به نفع داروها یالگو ییرتغ ینا یاصل

 یبرا یعیطور وسبه یاکه امروزه در دن ییباشد. داروها

 یایی،باکتر یهااز عفونت عما هایماریدرمان انواع ب

کار به یکمتابول هاییماریتا انواع ب یو قارچ یروسیو

تنها در درمان نه یباتترک ینا .دارند یعیمنشأ طب روند،یم

 مؤثرند، زایماریب هاییکروارگانیسماز م یناش هاییماریب

 یز کاهشرا ن اییجانب آثار توانندیزمان مطور همبلکه به

و  یمیاییش یهانگهدارندهدهند که اغلب با مصرف 

 (.1همراه هستند ) یسنتز

درمان  یبرا یاهیگ یهاامروزه استفاده از عصاره

از  یاریتوجه بس یکروبی،م یهاعفونت یکمک

پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. تاکنون تعداد 

 یکروبیممواد ضد یافتنمنظور به یعال یاهاناز گ فراوانی

 یکروبیضدم یباتاز ترک یکیچاما ه اند؛شده یبررس

 یجرا یهایوتیکبیها قادر به رقابت با آنتحاصل از آن

 یکروبیمضد یاهیمل گعوا یافتن برایو جستجو  نیست

از  یکی گلییممر ،مثالعنوانبه ؛(2)همچنان ادامه دارد 

است که از دیرباز آثار  ییگیاهان دارو ینترمعروف

آن مورد توجه بوده است.  یگرو خواص د یاییضدباکتر

 ۀارۀ آبی سه گونعص یکروبیماثر ضد یشی،آزما در

، اورئوس یلوکوکوساستاف یهایبر باکتر یگلمریم

 گردید بررسی ینوزاسودوموناس آئروج و یاکولیشیاشر

 (.3از خود نشان داد ) یاییضدباکتر یتفعال که

تواند یم یمیاییش یباتو ترک یصنعت یمصرف داروها

ر و د شودنامطلوب منجر  یسمیمتابول یهاواکنش یجادبه ا

 یدتول یدهاآزاد و پراکس یهایکالراد ،اغلب اوقات

 ینترو باارزش ینتراز مهم یکی هااکسیدانیآنت .گردند

. هستند ییدارو یاهانموجود در گ یمیاییش یباتترک

 یزانرفتن استرس، م الو با یسبک زندگ ییرامروزه با تغ

 کاربرد(. 4است ) یافتهیشدر بدن افزا یداتیوعوامل اکس

 یناز مؤثرتر یکی ییدر مواد غذا هااکسیدانیآنت

 یدها و محافظت اجزایپیل ایشکُند کردن اکس یهاروش

آزاد است.  یهایکالدر برابر خطر راد یسلول انسان

 یباتترک یلۀوسبه یپیدهال یداسیوناز اکس یریجلوگ فکش

 ینسبب استفاده از ا ییدارو یاهانموجود در گ یفنول

 یعدر صنا یعیطب هایاکسیدانیتعنوان آنبه یباتترک

 (.5شد ) ییغذا

از  (.Teucrium hyrcanicum L) نخودییممر یاهگ

 یهاگونه ینتراز معروف یاهگ یناست. ا یاننعنائ ۀخانواد

که در  است یفنل یباتاز ترک سرشارو  Teucriumجنس 

 یکروبی،سبب خواص ضدمبه ییو دارو ییغذا یعصنا

قند  ۀو کاهند یضدالتهاب یدانی،اکس-یآنت ی،ضدعفون

 یگیاه یخزر نخودییم(. مر6) شودیخون استفاده م

، پوشیده از متریسانت 30-70پایا، ایستاده، به ارتفاع 

 یی،غشا ی،بر هم خوابیده، برگ سبز علف یهاکرك

 ی،قلبیمه، در قاعده نیمرغدمبرگ کوتاه، تخم یدارا

 یهحاش ، درمتریسانت 8-5/2×5/1پهنک آن به ابعاد 

کوچک فراوان،  یاکنگره یا یااره یهادندانه یدارا

 10-25و متراکم به طول  یلطو ییانتها ۀسنبل ینآذگل

نابرابر، جام گل  یهادندانه یگل دارا ۀمتر، کاسیسانت

 یوۀشده از جام است. مها خارجپرچم یلۀم ی وارغوان

دار یهزاو ی،روک یباًمتر، تقریلیم یکفندقه به طول  یاهگ

 (.7پوش است )و غده

 یهاموش یشده روپژوهش انجام یکدر 

 نخودییممر یاهنر نشان داده شد که گ یشگاهیآزما

 که علت  دارد یو ضدالتهاب یآثار ضددرد یخزر

و  یدهافالونوئ یدها،ترپنوئیتواند وجود تریآن م

 ین،بنابرا آن باشد؛ یهاموجود در برگ یدهایآلکالوئ

 یهایماریتواند در کنترل بیصورت بالقوه معصارۀ آن به

 (.8کار رود )و دردناك به یالتهاب

https://nbr.khu.ac.ir/article-1-2778-fa.pdf
https://nbr.khu.ac.ir/article-1-2778-fa.pdf
https://nbr.khu.ac.ir/article-1-2778-fa.pdf
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 مقایسۀمطالعه  ین، هدف از اباالبا توجه به موارد  

 هاییتبر فعال یریگمختلف عصاره یهاروش یاثربخش

و  یفنل یمحتو یینو تع یکروبیمضد یدانی،اکسیآنت

 ییدارو یاهگ یو متانول یآب یهاعصاره تام یدیفالونوئ

 است. یخزر نخودییممر

 

 ها و روش مواد
 اییهپا مطالعۀ یک تحقیق این :نمونه یآورجمع

در  یخزر نخودییممر یاهگ ییهوا یهااست. اندام تجربی

از ارتفاعات  ،1398تابستان سال  یلاواخر بهار و اوا

شدند  یآورشهرستان بهشهر واقع در شرق مازندران جمع

 یدانشگاه تخصص فناورییستز یشگاهو به آزما

 15سپس به مدت  گردیدند؛آمل منتقل  یننو هاییفناور

خشک شد.  یهو در سا یدخورش یمروز به دور از نور مستق

 یبرق یابدستگاه آس یلۀوسبه ،پس از خشک شدن

 .گردیدپودر  یدترمف یریکارگمنظور بهبه
و  یدو حالل آب عصاره از یۀته یبرا: عصاره یۀته

 و یکرش_یماربن ،درصد به سه روش مگنت 80 یمتانول

روش  .1 :( استفاده شد Shaker, JTSL10, Iran) یکرش

حالل  لیتریلیم 100گرم از عصارۀ پودرشده و  10مگنت:

 یکسپس مگنت در ارلن و به مدت  یخته؛در ارلن ر

( Hot plate, Model HS6000, Iran) یتره یساعت رو

روش  .2 ؛قرار داده شد گرادیسانت ۀدرج 40 یدر دما

حالل  لیتریلیم 100گرم از نمونه و  10: یکرش -یماربن

با  یماردر بن یقهدق 30به مدت  و یخته شدر یدر ارلن

 ،بعد ۀدر مرحل گرفت.قرار  گرادیسانت ۀدرج 70 یدما

 یقهدور در دق 200با دور  یکرساعت در ش 3ارلن به مدت 

 100گرم از نمونه و  10: یکرروش ش .3 ؛هم زده شد

پس از پوشاندن  .شد یختهارلن ر یکحالل در  لیتریلیم

ساعت در  24، ارلن به مدت ینیومیآلوم یلارلن با فو

 (.9) گرفتقرار  یقهدور در دق 200با دور  یکرش
سه  با وحالل  دوعصاره از  وردندست آپس از به

 گردیدندمن صاف کاغذ وات یلۀوسها بهآن ،شدهیادروش 

 حذف یروتار یلۀوسحالل به ،خشک عصارۀ یۀته یو برا

قرار داده  گرادیسانت ۀدرج 40 یو سپس در آون با دما

در  یزتا زمان آنال ،هاعصاره یباال یتسبب حساسشد. به

 .گردیدند ینگهدار گرادیسانت ۀدرج 4 یدما

 یعصارۀ آب تامفنل  ۀمحاسب یبرا: تامفنل  یزانم یینتع

استفاده شد. مراحل  ین، از معرف فولیو متانول

از هر  میکرولیتر 300بود که  صورتینبد یریگاندازه

 1500با  لیتر،یلیبر م گرمیلیم 1با غلظت  را نمونه

 یکرولیترم 1200موالر، یک ینمعرف فول یکرولیترم

و با  کنیممی یبدرصد( ترک 20شده )حل یمکربنات سد

آن را به  یش،لوله آزما یکدر  یزهیوناضافه کردن آب د

باال را  یب. ترکرسانیمیم یکرولیترم 4000 ییحجم نها

 ۀدرج 25 یدر دما یقهدق 50و به مدت  نماییممیورتکس 

سپس جذب در  دهیم؛میقرار  یکیدر تار گرادیسانت

 T60متر )فتونانومتر توسط دستگاه اسپکتو 765موج طول

UV-Visible Spectrophotometer, England در مقابل )

 ید گالیکاستاندارد فنل با استفاده از اسبالنک قرائت شد. 

 تامفنل  یزانکار رفت. مبه یبراسیونکال یمنحنرسم  یبرا

 یاهیگ ۀبر گرم ماد یداس یکگرم گالیلیبر اساس م

 (10) گردیدمشخص 

 یدفالونوئ ۀمحاسب یبرا: تام یدفالونوئ یزانم یینتع

استفاده  ینیومآلوم یداز معرف کلر ینولو متا یعصارۀ آب

 1500که  بود صورتینبد یریگمراحل اندازهشد. 

 به لیتریلیبر م گرمیلیم 1از هر نمونه با غلظت  یکرولیترم

اضافه درصد(  20) ینیومآلوم یدکلر یکرولیترم 1500

اتاق  یدر دما یقهدق 40حاصل به مدت  یبترک گردید.

و سپس  گرفتقرار  یکیر تارگراد( دیسانت ۀدرج 20)

نانومتر در مقابل بالنک قرائت  415موج جذب در طول

 یرسم منحن یعنوان استاندارد برابه یتینشد. از کوئرس

عصاره  یدفالونوئ یزان. مگردیداستفاده  یبراسیونکال

 یاهیبر گرم عصارۀ گ یتینگرم کوئرسیلیصورت مبه

 (.11) مشخص شد
 2و2 یکالآزمون راد :دانیاکسییآنت یتفعال یبررس

 قدرت میزانو  (DPPH) یدرازیله یکریلپ -1- یلفنید

 یتفعال یبررس یهااز روش مورددو  ،(RP) کاهندگی
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 است: اکسیدانییآنت
 2و2آزمون  یقاز طر یدانیاکسیاثر آنت یبررس

- یلفنید 2و2 :(DPPH) یدرازیله یکریلپ -1- یلفنید

با  یدارپا یکالیراد بیترک یک یدرازیله یکریلپ -1

شدن توسط عناصر  یارنگ بنفش است که با اح

به ( یدانیاکسیآنت یبات)ترک یدروژنه یادهنده الکترون

شود. یم یلزردرنگ تبد یدرازیله یکرینپ یلفنید

و  یباتالکترون توسط ترک یا یدروژندادن اتم ه ییتوانا

گ رنیب یزانبا م ،آزمون ینمختلف در ا یهاعصاره

 DPPHمحلول بنفش  یجذب نور یزانکاهش م یاکردن 

 1000که  یبترت ینبد ،(12) گرددیم یدهمتانول سنجدر 

 یکدر  DPPH یکرولیترم 3000از هر نمونه با  یکرولیترم

حل  یخوبتا مواد به گردیدو ورتکس شد  یختهفالکون ر

اتاق در  یدر دما یقهدق 30سپس فالکون به مدت  شود؛

 517موج جذب در طول انتها. در گرفتقرار  یکیتار

تولوئن  یدروکسیه یلبوت از همچنین ؛نانومتر قرائت شد

(BHTبه ) 50 یزان. مگردیدعنوان استاندارد استفادهIC  به

 50 یسازپاك یبرا یازاز عصارۀ موردن یغلظت یمعن

 یمهارکنندگ یزانمحاسبه شد. درصد م هایکالراد درصد

 (:13) آمد دستبه یرز مولفر یقاز طر DPPH یکالراد

 
×100control) /AsampleA - controlRSA= (A% 

RSAیکالراد یمهارکنندگ یزان: م DPPH 

controlAجذب شاهد یزان: م 

sampleAجذب نمونه یزان: م 

 

 قدرت میزان یقاز طر یدانیاکسیاثر آنت یبررس
اثر  یش،آزما یندر ا :(Reducing power) کاهندگی

به فروس  یکآهن فر یایاح یقاز طر یدانیاکسیآنت

مواد موجود در نمونه در نظر  یدانیاکسیعنوان توان آنتبه

آهن،  یاکنندگیقدرت اح یزانم یبررس یبرا .گرفته شد

 بر میکروگرم 500از هر نمونه با غلظت  یکرولیترم 1000

موالر  2/0بافر فسفات  یکرولیترم 1000با  لیتر،یلیم

(6/6=pH و )درصد 1 یانیدسیفر یمپتاس رولیتریکم 1000 

و به مدت  گردید یبآب( ترک سییس 100در  گرم 1)

 یماردر بن گرادیسانت ۀدرج 50 یدر دما یقهدق 20

 یدر دما یقهسپس محلول به مدت چند دق ؛گذاشته شد

 1000 یبترک ینتا سرد شود. به ا گرفتاتاق قرار 

 TCA 10) درصد 10 یداس یکاستکلرو یتر یکرولیترم

در دور سه هزار در  یقهدق 10و به مدت درصد( اضافه 

 1000 ید،جد یوپت یک. در گردیدسانتریفوژ  یقهدق

شده برداشته یوژفیمخلوط سانتر ییاز قسمت رو یکرولیترم

 یدکلر یکرولیترم 400آب مقطر و  یکرولیترم 1000و با 

و در آخر جذب در  شد یب( ترک3FeClدرصد ) 1/0آهن 

 یشتر. هرچه جذب بگردیدنانومتر قرائت  700موج طول

نمونه  یاست. برا یشترب یزن یاکنندگیباشد، قدرت اح

درصد به  80متانول  یکرولیترم 1000 یباز ترک یزشاهد ن

 یدکلر یکرولیترم 400آب مقطر و  یکرولیترم 1000همراه 

 (.14درصد استفاده شد ) 1/0آهن 
 شدهاستفاده یهایباکتر: شدهیبررس هاییکروارگانیسمم

 ۀدانشکد یشناسیکروبم یشگاهاز آزما یقتحق یندر ا

آمل  یننو هاییفناور یدانشگاه تخصص فناورییستز

ها به یکروارگانیسمم ینا یکل یست. لگردیدند یهته

آورده  1 شمارۀ جدولدر  هاآن یهمراه کد اختصار

 .شده است
 یتعالف یبررس یبرا :یاییباکتریآنت یتفعال یبررس

از روش  یخزر ینخودیممر یاهگ ۀعصار یاییباکتریآنت

 یونسوسپانس یۀته برایاستفاده شد.  یفیوژند یسکد

براث به مدت  ینتنوتر یطها در محیهابتدا سو یکروبی،م

کشت  یطمح یۀ. پس از تهگردیدندساعت انکوبه  24-18

آن کشت  یرو یها به روش چمنیباکتر ینتون،مولر ه

ها یساعت از کشت، باکتر 24ند. پس از گذشت داده شد

  یتفعال یبررس یبرا ینتونکشت مولر ه یطدر مح

 
 شدهیشآزما یهایمشخصات باکتر .1 ۀجدول شمار

 یکد اختصار ینام باکتر
مشخصات 

 یظاهر

 گرم مثبت ATCC 65138 اورئوس یلوکوکوساستاف

 گرم مثبت ATCC 11778 سرئوس یلوسباس

 یگرم منف PTCC 1399 یشیاکالیاشر
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 یقآمده از طردستبه یاز عصارۀ متانول یایی،باکتریآنت

 لیتریلیم 1گرم عصارۀ خشک در  1استوك  یکر،روش ش

گرم یلیم 900و  600، 300 یها. غلظتگردید یهحالل ته

شده یهته یهایسکو د شد آمادهتر از هر عصاره یلیلیبر م

و  گرفتکشت قرار  طیمح ینا یبا فواصل مناسب رو

 یسکاز هر غلظت به هر د یکرولیترم 30سپس به مقدار 

 یوتیکبیاز آنت ،مطالعه یندر ا گردید. یقبالنک تزر

 تفاده شد. درکنترل اس ۀعنوان نمونبه یپروفلوکساسینس

گراد به مدت یسانت ۀدرج 37 یدر دما هایشدپتریآخر 

رشد برحسب عدم  ۀو قطر هالگردیدند ساعت انکوبه  24

شد  یریگاندازه یساستفاده از دستگاه کول بامتر یلیم

(15.) 
با  یرسبر اینحاصل از  یجنتا: یآمار وتحلیلیهتجز

صورت به SPSS vol.25افزار آماری استفاده از نرم

و  یدگرد یان( بMean ± SD) یانگینم ± یارانحراف مع

 اب زمونآ آنالیز. شدند یرسها در سه تکرار برنمونه همۀ

در قالب طرح کامالً  فاکتوریل آزمایش از استفاده

 ییبتعق از آزمون استفادهبا  هایانگینم یسۀو مقا یتصادف

 .گرفت صورت 05/0( در سطح Duncanدانکن )
 

 یافته ها

 یهااثر نوع حالل و روش یانس،وار یۀبر اساس تجز

شده یریگمواد اندازههمۀ  یبرا یریگمختلف عصاره

 .(P<0.01) بود ردایمعن

نشان داد  یمارهات یانگینم یسۀمقا: یانگینم یسۀمقا یجنتا

، 26/47±41/1فنل تام  یزانم یشترینب ی،که در حالل الکل

و  18/95±21/0 با برابر 50IC، 37/94±99/2 یدفالونوئ

ذکرشده  یربا مقاد 25/1±03/0آهن  کاهندگیقدرت 

 یاهروش میانوجود دارد. در  ینسبت به حالل آب

، 00/54±01/0 تامفنل  یزانم ینباالتر یری،گعصاره

و  50/96±01/0برابر با  50IC، 52/67±01/0 یدفالونوئ

بود که مربوط به  26/1±04/0آهن  کاهندگیقدرت 

موارد  همۀ یزانم ینکمتر ینروش مگنت است و همچن

 یماربا بن یریگشده مربوط به روش عصارهیریگاندازه

( BHT) یسنتز اکسیدانیآنت یراب 50IC یزانم و است

 .بود 35/8±03/0برابر با 
آثار متقابل حالل و روش  یانگینم یسۀمقا یبررس

وش و ر یحالل الکل یمار، تتامفنل  یبرا: یریگعصاره

ل حال یدفالونوئ ی، برا40/52±01/0مگنت  یریگعصاره

و  یحالل آب یمار، ت75/101±10/0 یکرو روش ش یالکل

قدرت  یو برا 50IC یبرا 10/97±01/0روش مگنت 

 یریگو روش عصاره یحالل الکل یمارت ،آهن کاهندگی

دار مق ینباالتر یمارهات یرنسبت به سا 36/1±00/0مگنت 

ر آثا یانگینم یسۀمقا یزانم ینکمتر ین؛ همچنداشترا 

 یزانبا م یآب-یماربه بن تاممتقابل در فنل 

 نیزامبه  یآب-یکربه ش ید، در فالونوئ02/66±0/21

 یزانبا م یآب-یمارروش بن 50IC، در 02/61±0/24

 یزانبه م یآب-یماربه روش بن RPو در  01/0±70/76

 تعلق داشت. 00/0±47/0
شده در بخش انجام هاییطبق بررس: باکتریایییآنت

-یآب یهاکه عصاره گردیدمشاهده  باکتریایییآنت

 است. ن ندادهاز خود نشا باکتریایییاثر آنت یچه یکرش

غلظت  با یشد که عصارۀ متانول دیده هایبررس ۀدر ادام

 هایاز باکتر یکیچه یرو لیترمیلی بر میکروگرم 300

 600ت با غلظ یمتانول یهانداشته است؛ اما عصاره یاثر

 هاییباعث مهار رشد باکتر لیترمیلی بر میکروگرم

و  متریلیم 67/11±58/0 ۀهال با قطر سرئوس یلوسباس

 و متریلیم 67/13±53/1 ۀهالبا قطر  یشیاکالیشرا

 67/11±58/0 ۀبا قطر هال اورئوس یلوکوکوسفاستا

 شده است. متریلیم

، سرئوس یلوسباس هاییمهار رشد باکتر یزانم

 یلۀوسبه اورئوس یلوکوکوسفاستاو  یشیاکالیاشر

 لیتریلیبر م یکروگرمم 900با غلظت  یعصارۀ متانول

 33/11±53/1، 33/15±53/1 ۀا قطر هالب یبترتبه یز،ن

طور . بهگردیدمشاهده  متریلیم 67/20±58/0و 

 یبرا یعدم رشد باکتر ۀهالقطر  یانگینم

 ینا یج. نتابودمتر یلیم 5/34)کنترل(  یپروفلوکساسینس

 شده است.گزارش 3و  2 ای شمارۀهجدولمطالعه در 
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 خزری نخودیمریم گیاه اکسیدانیآنتی خواص بر گیریعصاره مختلف هایروشحالل و اثر نوع  یهایانگینم یسۀمقا .2 ۀجدول شمار

 

 یمارت

 RP یمحتو

/ گرم  2Fe+مول یلی)م

 خشک( یاهگ

گرم یلی)م 50IC میزان

 (یترلیلیبر م

کل  یدفالونوئ یمحتو

 /یتینگرم کوئرسیلی)م

 (خشک عصارۀ گرم

گرم یلیفنل کل )م یمحتو

 ۀعصار گرم /یداس یکگال

 (خشک

 ** ** ** ** حالل

 0/10b 89/02±3/13b 28/76±1/86b 35/62±3/61b±0/891 یآب

 0/03a 95/18±0/21a 94/37±2/99a 47/26±1/41a±1/25 یمتانول

 ** ** ** ** یریگعصاره یهاروش

 0/04a 96/50±0/01a 67/52±0/01a 49/12±0/01a±1/26 مگنت

 0/14c 85/85±0/01c 54/00±0/01c 32/19±0/01c±0/80 یماربن

 0/06b 93/95±0/01b 63/18±0/01b 43/18±0/01b±1/14 یکرش

 یریگعصاره یهاروش

 حالل× 
** ** ** ** 

 0/00c 97/01±0/01a 36/19±0/06d 45/84±0/01c±1/17 یآب× مگنت 

 0/00f 76/70±0/01f 25/48±0/06e 21/66±0/02f±0/48 یآب×  یماربن

 0/00e 93/34±0/01e 24/61±0/02f 39/37±0/01e±1/02 یآب×  یکرش

 0/00a 95/98±0/01b 98/86±0/10b 52/40±0/01a±1/36 یالکل× مگنت 

 0/00d 95/00±0/08c 82/51±0/03c 42/71±0/01d±1/12 الکلی×  یماربن

 0/00b 94/56±0/01d 101/75±0/10a 46/68±0/05b±1/27 یالکل×  یکرش
 درصد یک سطح در داریمعنی **

 درصد است. 5 سطح در تیمارها میان معنادار اختالف نبودِ بیانگر یکسان حروف

 مترمیلی برحسب شیکر روش به هامیکروارگانیسم از تعدادی بر خزری نخودیمریم الکلی و آبی هایحالل رشد عدم ۀهال قطر میانگین. 3 شمارۀ جدول

 یکروارگانیسمم
 یپروفلوکساسینس

μl /disk 50 

 یآب ۀعصار
(μg/ml) 

 یعصارۀ متانول
(μg/ml) 

300 600 900 300 600 900 

 33/15±53/1 67/11±58/0 --- --- --- --- 5/34 سرئوس یلوسباس

 67/20±58/0 67/11±58/0 --- --- --- --- 5/34 اورئوس یلوکوکوسفاستا

 33/11±53/1 67/13±53/1 --- --- --- --- 5/34 یشیاکالیاشر

 (---) مهارکنندگی نبدو رشد عدم ۀهالقطر 

 

 گیرینتیجه و بحث

 ییدارو یاهانگ ۀسازند یباتترک یو بررس ییشناسا

 ینهدف از ا .ها استآن ۀمطالع لمراح ینتراز مهم یکی

 یهااز حالل یستیفعال ز یباتاستخراج ترک یقتحق

 یبررس یج. نتااست بودهمختلف  هاییتبا قطب گوناگون

در  یدیو فالونوئ یمواد فنل زانیم میانکه  بود آن بیانگر ما

 ،وجود دارد یداریاختالف معن یو متانول یدو عصارۀ آب

مربوط به  یدفنل و فالونوئ یزانم بیشترین کهیطوربه

که  داد نشان تحقیقات سایر نتایجبود.  یعصارۀ متانول

حالل قرار  یتقطب یرتحت تأث یفنل یباتاستخراج ترک

استفاده  علتبه  یدهافالونوئها و فنلیپل یردارد و مقاد

(. 16، 17شدت متفاوت هستند )به ،مختلف یهااز حالل

 به نسبت کل، فالونوئید و کل فنل استخراج برای متانول

مثل  یفنل یباتاستخراج ترک یطتر است. شرامناسب آب

روش استخراج و...،  یری،گدما، حالل، زمان عصاره

عصاره  کسیدانیایآنت هاییژگیو ییندر تع یمهم عامل

و  Stachys tmolea یاهگ یرو یامطالعه در(. 18است )

استخراج  یبرا یو متانول یبا استفاده از دو حالل آب
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کل در عصارۀ  یدفالونوئ یزانعصاره مشاهده شد که م

در  ینهمچن ؛(19است ) یاز عصارۀ آب یشترب یمتانول

 صورت Rosmarinus eriocalyx یاهگ یکه رو یقیتحق

 در کل فالونوئید میزان که داد نشان نتایج گرفت

 یج(. نتا20بود ) آبی عصارۀ از بیشتر متانولی عصارۀ

عصارۀ  یبرتر یراخ ۀدو مطالع ینآمده از ادستبه

 یفنل یباتترک یزاندر م ی،را نسبت به عصارۀ آب یمتانول

ما  یقاز تحق ۀآمددستبه یجنتا ییدکنندۀنشان داد که تأ

 .است

در هر دو  را اکسیدانییخواص آنت ما تحقیق نتایج

 داد، نشان یخزر نخودییممر یاهگ یو متانول یآب عصارۀ

 عصارۀ اکسیدانییقدرت آنت که است حالی در این

از  یشکه ب یتواقع ین. ابود یعصارۀ آب از بیشتر یمتانول

 اکسیدانییآنت یتظرف یریگاندازه یروش برا یک

 ۀاحاط ینان نداشتن ازاطمبر  یلیدل شود،یاستفاده م

 یندر ا بنابرایناست؛  یستیفعال ز یباتترک یمیاییش

 برای کاهندگی قدرتو  DPPHاز دو روش  تحقیق،

را  یکدیگر یجاستفاده شد که نتا اکسیدانییآنت یتظرف

 اکسیدانییآنت یتفعال یاهانگ از بسیاری. در کنندیم ییدتأ

 ینا یج(. نتا21، 22دارد ) یممستق ۀفنل رابط یزانبا م

 یاهانیمطالعات نشان داده است که گ یرهمانند سا یبررس

 اکسیدانییآنت یتدارند، فعال ییباال یفنل یبکه ترک

 (.23، 24) دهندینشان م یباالتر

 یدفنل و فالونوئ یزانم یق،تحق یندر ا ینکهبا توجه به ا

 یطورکلبود؛ به یاز عصارۀ آب یشترب یعصارۀ متانول

 بسیاری یرگرفت که انتخاب نوع حالل تأث یجهتن توانیم

دارد  یدیو فالونوئ یفنل هاییباستخراج ترک یزانبر م

 یتفعال بارۀهمکاران در و مجینیک ۀمطالع در (.25)

 مربوط مهاری اثر ینباالتر ،Guaranaبذر  اکسیدانییآنت

 یآب عصارۀ به ربوطم اثر ترینیینپا و یمتانول به عصارۀ

 به مربوط اکسیدانییاثر آنت ینباالتر ینچنهم ؛(26بود )

دارد.  یهمخوان یقتحق ینا یجبود که با نتا یمتانول عصارۀ

با  Nyctanthes arbortristis یاهگ یرو یقیدر تحق

نشان داده  یو متانول یآب یریگاستفاده از دو روش عصاره

 یهادر عصاره اکسیدانییآنت هاییتفعال بیشینۀشد که 

 .(27دست آمد )به یمتانول

 یرو یمتانول اثر عصارۀ که داد نشان ما مطالعۀ نتایج

 یلوکوکوساستافو  سرئوس یلوسباس یهایباکتر
پایین گرم مثبت هستند، با  یکه هر دو باکتر اورئوس

در غلظت  کهیطوربه ،کرد یداغلظت، کاهش پ آمدن

طور کامل متوقف شد. ، بهلیتریلیبر م یکروگرمم 300

به کاهش  توانیاهش و سپس توقف اثر را مک ینا

رقت آن نسبت  یشعصاره در اثر افزا ۀغلظت مواد مؤثر

گرم  یباکتر یککه  یشیاکالیاشر یداد. در باکتر

، لیتریلیبر م یکروگرمم 300در غلظت  یزاست، ن یمنف

 یکروگرمم 600اما در غلظت  ؛نشد یدهعدم رشد د ۀهال

از  پس؛ اما گردید مشاهده مهار رشد ۀهال، لیتریلیبر م

کاهش  باکتریایییاثر آنت یزانغلظت، م یشآن با افزا

کمتر  یاتر سرعت آهسته کرد که علت آن احتماالً یداپ

 تریینپا یهاباالتر عصاره نسبت به غلظت یهاغلظت

تر عدم رشد آن کوچک ۀهال شودیاست که سبب م

بر  یلمتانو یهاشود. علت تأثیر متفاوت عصاره یدهد

ممکن است  یگرم مثبت و گرم منف هاییرشد باکتر

این دو  ۀدیوار میانموجود  یتفاوت ساختار سبببه

واجد  یگرم منف هاییباشد. باکتر هایگروه از باکتر

از عبور  یهستند که مانند سد یخارج یغشا

. کندیم یجلوگیر یزگربزرگ و آب یهامولکول

و  یهود در عطرماترکیبات مؤثر موج بیشتر کهازآنجا

 توانیبنابراین م ؛دارند یزیگرها ماهیت آبعصاره

به  یکه این مواد امکان ورود و دسترس کرد گیرییجهنت

را ندارند و به  یگرم منف هایینقاط فعال درون باکتر

در مقایسه با  یگرم منف هاییباکتر همین دلیل معموالً

ترکیبات  نسبت به این یمقاومت بیشتر ،انواع گرم مثبت

 سایرمطالعات ما مطابق با  یج(. نتا28) دهندینشان م

حالل بهتر  یکعنوان است که متانول را به تحقیقاتی

با  یسهدر مقا یاهاناز گ یکروبیاستخراج مواد ضدم یبرا

هگزان گزارش  یاها مانند آب، اتانول حالل یرسا

 یاییضدباکتر اثر تحقیقی، در(. 29، 30) دهندیم
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 Momordica) کارال گیاه آبی و کلیال عصارۀ

charntiaو اشریشیاکالی هایی( بر باکتر 

 یهانشان داد که عصاره اورئوس استافیلوکوکوس

 باکتریایییآنت یتخاص یاهگ ینا یوۀبرگ و م یالکل

 یاهگ یرو یگرید یقاتتحق نتایج(. 31) دارد ییباال

Jord & Fourr Rosmarinus eriocalyx  نشان داد که

 یشتریب یکروبیضدم یتخاص یاهگ ینا یرۀ متانولعصا

 یرو یقیتحق در .(20دارد ) ینسبت به عصارۀ آب

 یاهگ یو متانول یآب یهاعصاره یکروبیضدم هاییتفعال

Red beet یرو یآب یهانشان داده شد که عصاره 

 یریتأث شدهمطالعه هاییباکتر یهااز گونه کدامیچه

 یرو یاهگ ینا یانولعصارۀ مت کهیدرحال ند،نداشت

 ،Escherichia coli، Bacillus Cereus هاییباکتر

Staphylococcus aureus، Salmonella enteritidis 

 درو همکاران  گلشن(. 32داشت ) یاثر بازدارندگ

 یۀعطرما یاییآثار ضدباکتر یبا عنوان بررس یقیتحق

نشان  (.Tucreum chamaedrys L)طناز  نخودییممر

 یژهوبه مناسبی یکروبیاثر ضدم یاهگ یۀعطرمادادند که 

 اورئوس یلوکوکوساستافگرم مثبت مثل  هاییبر باکتر

ندارد که  یگرم منف هاییبر باکتر یریاما تأث ؛دارد

 یسلول یدر غشا یپیدبا وجود ل ارتباطیامر ب ینعلت ا

 ی،طورکل(. به33) یستن هایدسته از باکتر ینا

 یولیۀ ال داشتن علت به یمنف گرم هاییباکتر

 برابر در، مثبت گرم یهایباکتر به نسبت ید،ساکاریپل

ترند. در مقاوم یاهیگ هاییهعطرما یکروبیضدم آثار

انجام  یاسطوخودوس و رزمار یاهگ یکه رو یپژوهش

بسته به  یاییضدباکتر یتکه خاص گردیدشد، مشاهده 

 ین(. ا34متفاوت است ) یو جنس باکتر یهغلظت عطرما

 یشبا افزا کهیطور؛ بهدیده شد یزن ما ۀدر مطالع ایجنت

 یبر رو یشتریمهار رشد ب ۀهال یزانم ،غلظت

 یاما بر باکتر گردید؛گرم مثبت مشاهده  هاییباکتر

 یاییضدباکتر یتخاص ییرنبود. تغ گونهینا یگرم منف

 ییرتغ علتبه  تواندیمختلف م یهادر غلظت هایهعطرما

ها نآاشکال متشکل فعال  یا یدیونوئفال یباتمقدار ترک

قطر  ن،و همکارا سیمنگا ۀبر اساس مطالع .(35باشد )

 ۀدهندنشان متریلیم 15از  یشب یابرابر  مهار رشد ۀهال

 متریلیم 15تا  10 ینعدم رشد ب ۀهالو قطر  یاربس یتفعال

عدم رشد کمتر از  ۀهالمتوسط و قطر  یتفعال ۀدهندنشان

(. 36ست )ابودن عصاره  یرفعالغ ۀدهندننشا متریلیم 10

 300در غلظت  یخزر نخودییممر یاهگ ین،بر اساس ا

 سرئوس یلوسباس هاییبر باکتر لیتر،میلی بر میکروگرم

گرم مثبت  هاییکه باکتر اورئوس یلوکوکوساستافو 

 بر میکروگرم 900اثر متوسط و در غلظت  ،هستند

 یجاست. با توجه به نتا نشان داده فراوانیاثر  لیترمیلی

استنباط کرد که امکان استفاده از  توانیآمده مدستبه

 ۀعنوان مادبه یخزر نخودییممر یاهگ یعصارۀ متانول

 هاییاز باکتر یناش یهادر درمان عفونت یاییضدباکتر

وجود  اورئوس یلوکوکوساستافو  سرئوس یلوسباس

 دارد.

و  اکسیدانییمطالعه، خواص آنت ینا در

. شد یبررس یخزر نخودییممر یاهگ یاییضدباکتر

نسبت به  یشتریب اکسیدانییخواص آنت یعصارۀ متانول

 گونهیچه یآب یهاعصاره ینهمچن ؛داشت یعصارۀ آب

 ،نداشتند شدهمطالعه هاییباکتر یرو یاثر بازدارندگ

اثر  یخزر نخودییممر یاهگ یعصارۀ متانول کهیدرحال

گرم مثبت  هاییبر باکتر یژهوبه سبیمنا باکتریایییآنت

 یباتاما ترک ،تر از متانول استی. اگرچه آب قطبشتدا

 در موجود ترکیبات شبیه متانولی یهاعصاره درموجود 

 تبخیر مرحلۀ که مزیت این با است، آبی یهاعصاره

 بنابراین؛ شودیم انجامتر آسان متانول دربارۀ حالل

استخراج مواد  یبرا متانولکه  گرددیم یشنهادپ

است. در  یترنسبت به آب حالل مناسب یکروبیضدم

 یریگروش عصاره یز،ن یریگعصاره یهاروش میان

عملکرد  یکر،و ش یماربن یهامگنت نسبت به روش

 یمیاقل یطشرا ینکهاز خود نشان داد. با توجه به ا یبهتر

 ینبنابرا ؛است یرگذارثأت یشآزما یجۀو نوع عصاره بر نت

و  یادشده یاهگ یها یپاکوت یرسا یآورمعج

و  یضرور یمختلف امر یهابه روش یریگعصاره
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