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                هاي آنتی اکسیدانی و  ویژگیارزیابیشناسایی ترکیبات شیمیایی و 

 )خرمندي(وحشی  باکتریایی  شیره خرمالوضد
 
  1، لیال نجفیان 1مائده کلبادي نژاد 
 

 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایران -1
 

 )16/01/99: رشیپذ خیتار   30/10/97:  افتیدر خیتار ( 

 

  چکیده
ها عمدتا به ترکیبات زیست فعال هاي سالمت بخش فراوانی است که این ویژگی داراي ویژگیDiospyros lotusبا نام علمی ) خرمندي(خرمالو وحشی 

شناسایی لو وحشی مورد بررسی قرار گرفت و رماهاي آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی شیره خدر مطالعه حاضر، ویژگی. موجود در آن نسبت داده می شود
محتواي فنل تام و فالونوئیدي و فعالیـت  . صورت پذیرفت) GC-MS(ترکیبات عصاره به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازي توام با طیف سنجی جرمی       

 نشان دهندهنتایج حاصل از تحقیق . یوژن انجام شدفعالیت ضد میکروبی بر روي چهار باکتري به روش دیسک دیف. گیري شد آنتی اکسیدانی عصاره ها اندازه
بررسی خواص آنتی اکسیدانی شیره خرمالوي وحشی نیز نشان دهنده . محتواي باالي فنل تام و ترکیبات فالوونوئیدي در شیره خرمالوي وحشی بوده است

 میلی 50 و 100، 200، 400، 800 خرمالوي وحشی در غلظتهاي  توسط شیرهDPPHمیزان مهار تشکیل رادیکال . ویژگی باالي آنتی اکسیدانی آن بوده است
خواص ضدمیکروبی شیره خرمالوي وحشی به ویژه . بوده است% 31/18و % 52/32، %51/53، %53/61، %0/82 به ترتیب برابر با  DPPHمیلی لیتر از    /گرم

یلوکوکوس ، استاف تیفی موریوماي مختلف از جمله اشریشیاکلی، سالمونالاثرات مهارکننده گی باالیی بر روي رشد سویه ه100 و 50در رقت هاي باال نظیر 
شیره خرمالو وحشی حاوي مقـادیر بـاالیی از قنـد و اجـزاي      نتایج حاصل از شناسایی ترکیبات شیمیایی نشان داد که    . داشت سرئوسرئوس و باسیلوس    ا

 که در ویژگـی هـاي آنتـی    باشدمی%)  02/11(و متیل ایندول %) 01/17(سی آلدئید ، فوران کربوک%)77/17(عملکردي مانند گروه اپوکسی متانو تري متیل  
 .اکسیدانی و ضد میکروبی آن موثر می باشند

  
  )GC-MS(، ضد باکتریایی، کروماتوگرافی گازي توام با طیف سنجی جرمی یآنتی اکسیدان شیره خرمالوي وحشی، :کلید واژگان
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  مقدمه -1
بـسیاري در مــورد جــایگزین کــردن مــواد           امروزه تحقیقـات    

منظور حذف یا کـاهش ایـن        شیمیایی و سنتزي با مواد طبیعی به      
هـاي گیــاهی و   عصاره. ترکیبات در مواد غذایی انجام شده است  

باشـند و  هاي ثانویـه گیاهـان مـی      عنوان متابولیک  ترکیبات آنها به  
ـده و خاصیت ضد باکتریایی آنها مـدت هاسـت کـه شـناخته شـ   

عنوان طعم دهنده و نگهدارنـده در صــنایع         کاربردهاي زیادي به  
این مسئله به همراه عوارض جـانبی   .]1[  غذایی و دارویی دارند   

بیوتیکها موجب گردیـده اســت کــه محققــین و           بعضی از آنتی  
بیوتیکهـاي جدیــد بــا اثــرات        دانشمندان همواره به دنبال آنتـی     

ین دلیل منـابع طبیعــی بــه خـصـوص     به هم. جانبی کمتر باشند  
گیاهان دارویی داراي اسرار بیشماري است و کـشف هریــک از            

کن کردن بیماریهاست و از   اسرار، گامی در جهت درمان و ریشه      
به منظور عالوه بر این  .]3 و 2[جایگاه خاصی برخـوردار اسـت 

حفظ کیفیت مواد غذایی و افزایش طول عمـر نگهـداري آنهـا از           
ها ترکیباتی مؤثرند که  ضد اکسایش.شوداکسیدانها استفاده میآنتی

ها، اسیدهاي پروتئین هایی مانندمیتوانند از اکسایش ماکرو مولکول
ي این عمل با مهار مرحله. ]4[نوکلئیک و لیپیدها جلوگیري کنند    

گـسترش یــا شــروع واکنــشهاي زنجیرهــاي اکــسایش یــا تولیــد  
اکــسیدانهاي امــروزه از آنتــی. ذیردپــرادیکالهــاي آزاد انجــام مــی

  سنتتیک در صنعت غذا به طـور گـستردهاي اسـتفاده شـده ولـی            
هاي اسانسها و عصاره. ]5[خطر بودن آنها مورد سئوال میباشد      بی

حاصــل از گیاهــان دارویــی بــا داشــتن ترکیبــات ضــدمیکروبی،  
هـاي  دیکـال اکسیدانی و عوامل حذف کننـده را      ضدسرطانی، آنتی 

شان به عنوان ترکیبات یی جهت به کارگیري توان بسیار باالآزاد از
نگهدارنده طبیعی جدید در محافظت غذاهاي خام و فرآوري شده 

اکسیدانهاي طبیعی مـشتق از     کاربرد آنتی  .]6[اشند  ببر خوردار می  
ها توجه زیادي را به خود جلـب نمـوده و در   منابع گیاهی و میوه 
، زیادي از بیماریها حائز اهمیت باشند      به تعداد    پیشگیري از ابتالء  

ــی   ــواص آنت ــا خ ــات ب ــدادي از ترکیب ــوان  تع ــه عن ــسیدانی ب اک
فرآوردههاي ثانویه توسط گیاهان ساخته میشود که از جمله آنهـا       

  .]8 و 7[میتوان به ترکیبات فنلی اشاره نمود 
درختی است  Diospyros lotus خرمالوي وحشی با نام علمی

.  متر رشد می کند6 متر و گستردگی 19تفاع خزان شونده که تا ار

این گیاه بومی آسیاي جنوب غربی و اروپاي شرقی مـی باشـد و            
ــه خــانواده   ــق ب ــویش   Ebanaceaeمتعل ــه در گ ــی باشــد ک م

دیوسـپیروس  . ] 9 [مازندرانی به آن خرمندي یا اربه مـی گوینـد  
لوتوس در ایران بومی جنگل هاي شمال کشور است و از قسمت 

 متر از سـطح دریـا و از   1100لی دریاي خزر تا ارتفاع   هاي ساح 
داراي خرمـالو وحـشی     . آستارا تا رامیان گرگان دیـده مـی شـود         

ها عمـدتا  هاي سالمت بخش فراوانی است که این ویژگی      ویژگی
شیره . به ترکیبات زیست فعال موجود در آن نسبت داده می شود         

 آنتـی   حـاوي ترکیـات فنـولی و داراي خـواص          خرمالو وحشی، 
اکسیدانی و آنتی باکتریایی بوده و همچنین به عنوان یک شـیرین            

 به ]11و10[  کننده طبیعی با ارزش تغذیه اي باال مطرح می باشد      
با  .تواند در صنایع غذایی کاربرد زیادي داشته باشدهمین دلیل می

هـاي  دارویی بـه خـصوص میـوه   ها با اثرات میوهتوجه به اهمیت  
این تحقیق بـر آن شـدیم کـه اجـزاء تـشکیل             بومی کشورمان در    

دهنـده و خـصوصیات مهـم کـاربردي شـیره خرمـالوي وحـشی        
را مورد بررسـی قـرار دهـیم، تـا          ) اکسیدانیضدباکتریایی و آنتی  (

بدین طریق هم امکان استفاده از یک منبع سهل الوصول و مقرون 
به صرفه فراهم شده، از هدر رفتن محصول و خسارتهاي ناشی از 

جلوگیري و در نهایت گامی جهت اعتالی بهداشـت و ایمنـی          آن  
 .غذایی جامعه برداشته شود

  

   مواد و روش ها-2
 از منـاطق هـزار جریـب        1396دیبهشت مـاه    در ار  میوه خرمندي 

آنها را در دیگ  ها، شهرستان بهشهر تهیه و بعد از شستشوي میوه
 درجـه سـانتی   100پخت از جنس مس در فشار اتمسفر و دماي       

راد قرار داده و تا نرم شدن کامل و استخراج کامل مواد قندي و       گ
اسیدي تحت حرارت و همزدن مـداوم قـرار داده،سـپس توسـط             
پارچه صافی در چندین مرحله مواد نامحلول و معلـق را حـذف             
کرده و محلول صاف شده درون دیگ پخت تا رسیدن به غلظت            

مـده جهـت   و قوام مورد نظر حرارت دادیم و از شـیره بدسـت آ            
مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده       . انجام آزمایشات اسـتفاده کـردیم     

   .همگی با باالترین خلوص از شرکت مرك آلمان تهیه گردید
  GC-MS آنالیز عصاره با -2-1

به منظور ارزیابی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره 
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خرمالوي وحشی و میزان غلظت این ترکیبات، از دستگاه گاز 
در این . روماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی  استفاده شدک

 69870- -5973مطالعه دستگاه گاز کروماتوگراف از نوع 
Hewlett-Pakard با ستون مویینه از نوع ، HP5MS- به  

 میلی متر و ضخامت الیه داخلی 25/0 متر،  قطر داخلی 30طول 
 درجه سانتی 60 میکرومتر، با برنامه دمایی ستون در ابتدا 25/0

 100 دقیقه اي در این دما، سپس افزایش دما تا 4گراد با توقف 
 2 درجه در هر دقیقه با توقف 3درجه سانتی گراد با سرعت 

 درجه سانتی گراد با 225دقیقه اي، سپس افزایش دماي ستون تا 
 270دماي اتاقک تزریق .  درجه در دقیقه ، استفاده شد4سرعت 

و گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت درجه سانتی گراد بود 
طیف سنج جرمی .  میلی لیتر در دقیقه استفاده گردید1جریان 

 الکترون 70، با انرژي یونیزاسیون C 5975مورد استفاده مدل
  .بود

   تعیین محتواي فنل کل- 2-2
 مک بر اساس روش1محتواي فنول کل با معرف فولین سیوکالیتو

میلی لیتر از شیره 5/0. ]12 [انجام شد) 2001(دونالد و همکاران 
 نرمال فولین سیو کالتیو 2/0 میلی لیتر واکنشگر 5/2با  % 1/0

 میلی لیتر 2سپس .  دقیقه هم زده شد5مخلوط شد و به مدت 
جذب نمونه ها پس . اضافه شد درصد 5/7محلول کربنات سدیم 

 ساعت در دماي اتاق توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر 2از 
نتایج بصورت مقادیر .  نانومتراندازه گیري شد760بنفش در ماوراء

به این صورت که .  هم ارز با استاندارد اسید گالیک بیان شد
میانگین جذب حاصل در معادله خط به دست آمده از ترسیم 
منحنی استاندارد گالیک اسید قرار داده شد و نتیجه به عنوان 

میلی گرم گالیک «ادل محتواي تام فنولی شیره بر اساس میزان مع
  .گزارش شد» اسید در گرم شیره

Y = 0.485 X – 0.558            (R2 = 0.870)    
  تعیین فالونوئید کل- 2-3

میزان محتواي فالونوئید هر عصاره از طریق روش هاي رنگ 
میلی لیتر از /  میلی گرم 1غلظت . ]13[  سنجی ارزیابی شد

 میلی لیتر متانول 5/1 نمونه در  میلی لیتر از5/0. هرشیره تهیه شد

                                                             
1. Folin-Ciocalteu's 

 به آن اضافه 10% میلی لیتر آلومینیوم کلراید 1/0سپس . حل شد
 موالر ودر 1 میلی لیتر از محلول پتاسیم استات 1/0شد، سپس 

 30 میلی لیتر آب مقطر هم به آن اضافه شد و به مدت 8/2نهایت 
دقیقه در دماي اتاق نگهداري شد و سپس جذب مخلوط حاصل 

           نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر415 طول موج در
کوئرستین به عنوان استاندارد . ماوراءبنفش اندازه گیري شد-مرئی

میزان فالونوئید بر . براي رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد
گزارش » میلی گرم کوئرستین در گرم شیره«اساس میزان معادل 

  .ر شد و میانگین آن ها گزارش شد بار تکرا3آزمایشات . گردید
Y = 0.358 X – 0.464           (R2 = 0.868) 

  

ارزیابی میزان توانایی به دام اندازي  - 2-4
  DPPHرادیکال  

 با روش میلیاسکاس DPPHفعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از 
محلول هایی با . با اندکی تغییر انجام گرفت )2004(و همکاران 

 پی پی ام در 800 -400 -200 – 100(تلف غلظت هاي مخ
 1 نمونه میلی لیتر از 1به . ]14[ از عصاره آماده گردید) متانول 

 اضافه شد و مخلوط DPPH میلی موالر 1/0میلی لیتر محلول 
 دقیقه در اتاق 15حاصل به خوبی تکان داده شد و به مدت 

سپس جذب مخلوط توسط دستگاه . تاریک قرار داده شد
 نانومتر با بالنک متانول قرائت شد 517 در UVوفوتومتر اسپکتر

استفاده  به عنوان استاندارد )بوتیل هیدروکسی آنیزول (BHAاز . 
 طبق DPPHدر نهایت درصد به دام اندازي  رادیکال گردید و 

  .فرمول زیر محاسبه شد
)3(  

  درصد مهار رادیکال آزاد=  جذب نمونه-DPPHجذب  × 100
      DPPHجذب 

 بررسی فعالیت آنتی باکتریال شیره خرمالو - 2-5
  )خرمندي(جنگلی 

: میکروارگانیسم هاي مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از
 موریوم سالمونال تیفی، PTCC:1330)( اشریشیاکلی

)(PTCC:1709، استافیلوکوکوس اورئوس )PTTC:25923 (
تحقیقات  و  که از مرکز PTCC:1015)(باسیلوس سرئوسو 
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  .پژوهش هاي علمی صنعتی ایران  تهیه شدند

  :فارلندمک5/0تهیه سوسپانسیون میکروبی  - 2-6
 هر سري براي ، فارلند مک 5/0میکروبی سوسپانسیون تهیه جهت

 .است نظر میکروب مورد ساعته از 24 تازه کشت به ،نیاز ازمایش
 کشت محیط به کشت ذخیره از آزمایش، انجاام از قبل  ساعت24

 ساعت 24 مدت به و می دهیم انجام تلقیح مغذي دار شیب اگار

 از پـس . شود می گذاري سانتیگراد گرمخانه درجه 37 دماي در

 سالین نرما ل محلول با نآ سطح هايونیکل مربوطه کشت رشد

 میکـروب  از غلیظـی  وسوسپانـسیون  می شود شسته درصد 9/0

 هايلوله داخل ونسوسپانسی این از مقدار کمی. گردد می حاصل

 نرمـاال  محلـول  باافزودن و سپس شد ریخته دار استریل پیچ در

مقایسه  در که گردد می رقیق حدي تا غلیظ سالین سوسپا نسیون
) کـدورت (میـزان جـذب    ، فارلنـد  مـک 5/0 استاندارد محلول با

 میـزان   نانومتراسپکتروفوتومتربا530 موج طول در سوسپانسیون 

سوسپا  ترتیب این برابر می گردد وبهلند فارمک5/0 محلول جذب
 از ایدکه می بدست cfu/ml 108  ×5/1 تقریبی با غلظت نسیونی

 الزم محاسـبات  انجـام  بـا  سـپس  شـود  می استفاده در تلقیح نآ

 مورد میکروب نهایی غلظت به رسیدن براي گرددکه مشخص می

  .است نیاز سوسپانسیون لیتر میلی چند نظر به

  نسیون میکروبیتهیه سوسپا - 2-7
 سـاعته از هـر     24براي تهیه سوسپانسیون میکروبی نیاز به کشت        

 سـاعت قبـل از انجـام آزمـایش از هـر      24لـذا  . باکتري می باشد 
باکتري مقداري از کشت ذخیره هر کدام از بـاکتري هـا بـه طـور          

 سـاعت  24 آگار تلقیح و به مدت BHIجداگانه به محیط کشت   
جهت بدست  .  گرمخانه گذاري شد    درجه سانتیگراد  37در دماي   

آوردن سوسپانسیون هاي یکنواخت و همگـن از معیـار کـدروت     
مقـداري از بـاکتري     . سنجی استاندارد نیم مک فارلند استفاده شد      

تازه کشت داده شده را درون لوله آزمایش حاوي سرم فیزیولوژي 
ریخته، پس از شیکر نمودن کدورت حاصله با کدورت نیم مـک           

سوسپانسیون تهیه شده با کدروت معادل نـیم        . یسه شد فارلند مقا 
-سـالمونال تیفـی    ،یشیاکلیمک فارلند براي باکتري  شاخص اشر      

 حـدود  سـوبتیلیس ، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس     موریوم
 ).CLSI، 2012(سلول بود 108

آزمون هاله عـدم رشـد بـه روش دیـسک       -2-8
 دیفوژیون

ــاي  ــسک ه ــه دی ــوژن ب ــسک دیفی ــک اســتریل در روش دی  بالن
 میلی گرم 100 و 50، 25، 5/12 رقت هاي  میکرولیتراز300مقدار

مورد نظر  اضافه شـد تـا عـصاره هـا کـامال      عصاره  در میلی لیتر  
 درجـه   37ها در دمـاي     ها شدند، سپس این دیسک    جذب دیسک 

 سـاعته   24از کـشت    . سانتی گراد قرارداده شد و خـشک شـدند        
 سوسپانـسیون میکروبـی معـادل        هاي آماده شده  هریک از باکتري  

 مک فارلند تهیه و به وسیله سـواپ بـر سـطح کـشت مـولر               5/0
هاي حاوي عصاره  دیسک. هینتون آگار کشت یکنواختی تهیه شد     

 درجه 37 ساعت در 24ها به مدت برسطح آگار قرار داده و پلیت
سانتی گراد انکوبه شدند و با اندازه گیري قطر هاله عدم رشد در           

هاي مورد نظـر بـه     ها حساسیت یا مقاومت باکتري    یسکاطراف د 
  .ها تعیین شدندعصاره

  تجزیه و تحلیل آماري -9 -2
آنالیز داده هـا بـا اسـتفاده از جـدول تجزیـه واریـانس در قالـب            
ــا آزمــون دانکــن در    ــانگین هــا ب ــل و مقایــسه می طــرح فاکتوری

 version) درصـد، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      5سطح معناداري 

22)  SPSS         انجـام شـد و کلیـه نتـایج ارائـه شـده بـر اسـاس 
کلیـه جـداول و نمودارهـا    .  تکـرار ارائـه شـده اسـت    3میـانگین  

 . رسم شدندExcelنیز با نرم افزار 

  

  و بحث نتایج - 3
   ترکیبات شیمیایی شیره خرمالو وحشی- 3-1

 1نتیجه حاصل از آنالیز ترکیبات شیمیایی شیره خرمالو در جدول 
 و  GC/MS و   GCهـاي   بررسـی طیـف   . ه شده اسـت   نشان داد 

هاي محاسبه زمان نگهداري، شاخص بازدارندگی و مقایسه طیف       
 ترکیـب  38ها یـا ترکیبـات اسـتاندارد در مجمـوع         جرمی ترکیب 

شیمیایی را در شیره خرمالو وحشی نشان داد که بیـشترین آن بـه      
 77/17(ترتیب مربوط به ترکیبات گروه اپوکسی متانو تري متیـل       

و متیـل اینـدول     )  درصد 01/17(، فوران کربوکسی آلدئید     )درصد
 .بود)  درصد02/11(
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Table 1 Major chemical compositions of date plum extract (%) 
Retention time  

)RT( % Compound date plum  No  

48.95 17.77 5,5-Epoxymethano-2,2,6-
trimethyl-7 1 

21.2 17.01 2-Furancarboxaldehyde 2 
49.46 11.02 1-allyl-3-methylindole-2-carbaldeh 3 

51 6.95 (E)-3,13-Tetradecadien-2-one 4 

18 6.7 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-
methyl- -4H-pyran-4-one 5 

6.35 4.2 2-Furancarboxaldehyde 6 
22.68 3.77 Furancarboxaldehyde 7 
32.26 3.75 Tetrahydropyrazolo 8 
54.95 3.11 Cedran-diol 9 
14.80 2.99 Methylparabanicacid 10 
24.32 2.14 Butanoicacid, 11 
12.33 2.09 2-Propanol 12 
11.55 1.77 Dihydroxyacetone 13 
13.63 1.74 1-Propanol 14 
7.32 1.65 2-Furanmethanol 15 

12.97 1.58 Butyl alcohol 16 
20.30 1.3 Nonane 17 
10.39 1.27 Ethanethioic acid 18 
52.96 1.18 2-Ethylacridine 19 
9.96 1.14 Ethanethioic 20 

10.82 1.05 Diacetamide 21 
   

  
Fig 1 GC-MS chromatogram of Date Plum (Diospyros Lotus) extract  
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 و محاسبه زمان نگهـداري،     GC/MS و   GCبررسی طیف هاي    
دگی و مقایسه طیف هاي جرمـی ترکیـب هـا یـا     شاخص بازدارن 

ترکیبات در شیره خرمالوي وحشی نشان داد که بیشترین آنها بـه            
ترتیــب مربــوط بــه ترکیبــات گــروه اپوکــسی متــانو تــري متیــل 

و متیـل اینـدول     %) 01/17(، فوران کربوکـسی آلدئیـد       %)77/17(
فوران ها شامل گروههاي کربوکسیل هستند       .می باشد %) 02/11(

 می تواند باعث فعالیت هاي آنتی اکسیدانی شـود و مـشتقات             که
فوران می توانند فعالیت هاي آنتی اکسیدانی باالرا بوسیله حـذف           

 فـوران کربوکـسی     .]15[د   سـبب شـون    DPPHرادیکالهاي آزاد   
عالوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی داراي خاصـیت  ) 01/17(آلدئید  

ل به عنـوان ایجـاد   ضد میکروبی و ضد قارچی می باشد، فورفورا    
کننده عطر و طعم در غذاها و همچنین در محصوالت دیگر مانند   
محصوالت آرایشی ،میکروب کـش هـا و آفـت کـش هـا مـورد               

بـر اسـاس تحقیقـات کریمــی و    . ]16[اسـتفاده قـرار مـی گیــرد    
 فوران کربوکسی آلدئید داراي پتانسیل خاصـی از         2017همکاران،

عنوان یک منبـع ضـد باکتریـایی    فعالیت هاي آنتی اکسیدانی و به   
می تواند به عنوان محافظـت کننـده هـاي بیولوژیـک در صـنایع               

متیـل اینـدول    .  ]17[ غذایی و آرایشی مورد استفاده قـرار گیـرد        
ایندول ها قوي . داراي خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد)  02/11(

ترین ترکیبات موجود در گیاهان و سبزیجات هستند که به طـور            
ایـن  .  اي بر روي سرطان و سایر اختالالت مـوثر هـستند    گسترده

ترکیب در گیاهان چلیپایی به عنوان خاصیت ضد اکسیدانی، ضـد     
سرطانی و ضد آتروژن شناخته شده است کـه بـه طـور مـستقیم               
برروي سلولهاي سرطانی یا فعالیت سلولهاي ایمن که حمله گـر           

) 11/3( دیول سدران. به سلولهاي غیر طبیعی هستند اثر می گذارد
از دیگر ترکیبات موجود در این شـیره کـه داراي خاصـیت ضـد              
قارچی، ضد میکروبی، ضد التهابی و ضد سـرطانی مـی باشـد و              

از دیگـر ترکیبـات   ]. 18[همچنین جز ترکیبات آروماتیک اسـت  
) 77/1(موجود در شیره خرمالو وحشی، دي هیدروکـسی اسـتون         

وتجزیــه و تحلیــل بــه مطالعــه ) 2015(ژیــن و همکــاران. اسـت 
 توسط دسـتگاه  pyrosia tonkinessترکیبات شیمیایی اسانس 

GC-MASSــده از آن  .  پرداختنــد ــات اصــلی بدســت آم ترکیب

،  %)4/8(، فیتول %)9/6(، لیمونن %)8/12(، نونان %)1/22(هگزانال
بدسـت   %) 5/3( فوران کربوکسی آلدئیـد   -2،   %)8/3(هگزانول-1

 که روغن اسانس ایـن گیـاه داراي   آزمایشات نشان داد . ]19[ آمد
فعالیت آنتی میکروبی خوبی در برابر تمام میکروارگانـسیم هـاي           

  .آزمایش شده بود
میزان محتواي تام فنلی و فالونوئیدي  - 3-2

  شیره خرمالو وحشی
میانگین میزان محتـواي تـام فنلـی و فالونوئیـدي عـصاره شـیره              

بررسی مقـدار  .  نشان داده شده است   2خرمالو وحشی در جدول     
فنول در شیره خرمالوي وحشی از اهمیت باالیی برخوردار اسـت   
. چراکه بر ویژگی هاي آنتی اکسیدانی این شیره تاثیر مـی گـذارد            

ترکیبـات فنلـی، گـروه مهمـی از ترکیبـات گیـاهی بـه عنــ وان           
متابولیـت هـاي ثانویـه را تـشکیل مـی دهنـد کـه در پاسـخ بـه           

ایـن ترکیبـات بــه دلیــل   . طی ایجاد مـی شـوند   استرسهاي محی 
داشتن گروه هاي هیدروکسیل، توانایی خنثی سـازي رادیکالهـاي      
آزاد را داشته و می توانند به عنوان دهنده الکترون یـا هیــدروژن        

 محتواي تام فنلی برابر با در این پژوهش مقدار. ]20[ عمل نمایند
. در گـرم بدسـت آمـد      گرم اسـید گالیـک       میلی 73/199 ± 12/0

 ،محتـوي فنلـی عـصاره متـانولی و          )1390(قربانلی و همکـاران     
 میلـی گـرم   37/157 و 37/167اتانولی میوه ازگیل را بـه ترتیـب    

کـه بـه     ]21[گرم عصاره گـزارش نمودنـد       100گالیک اسید در      
  .مراتب از شیره خرمالوي وحشی کمتر بود

حشی برابر با محتواي تام فالونوئیدي عصاره شیره خرمالو و
سلمانیان و . گرم کوئرستین در گرم بود میلی1/14 ± 17/0

مقدار تام ترکیبات فالونوئیدي استخراج شده از  2014همکاران 
 50 ساعت و در دماي استخراج 18میوه ولیک در طی مدت زمان 

 09/0درجه سانتیگراد را اندازه گیري کردند و میزان آن به ترتیب 
میزان . ]22[ئرستین در گرم عصاره بود  میلی گرم کو2/14 ±

محتواي تام فنل کل و فالونوئیدها در این مطالعه می تواند 
فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در عصاره ي تهیه شده از شیره 

  .خرمالوي وحشی را توجیه نماید

Table 2 Total phenols and flavonoids contents of date plum syrup 
Total Flavonoid (mg QE/g)  Total phenol (mg GA/g)  

14.1 ± 0.17 199.73 ± 0.12 
Values are means ± standard deviations 
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  DPPH فعالیت مهار رادیکال آزاد - 3-3
 توسـط عـصاره شـیره      DPPHمقایسه درصد مهار رادیکال آزاد      

 قابــل 2 درشــکل BHAخرمـالوي وحــشی و نمونــه اسـتاندارد   
توان بیان  می2وجه به نتایج موجود در شکل با ت. باشدمشاهده می

کرد با افزایش غلظت شیره خرمالو وحشی همانند آنتی اکـسیدان         

 میزان مهار رادیکال آزاد با افـزایش غلظـت شـیره       BHAسنتزي  
خرمالو وحشی روند افزایشی داشت و از نظـر آمـاري شـاخص             

داري وجـود داشـت   درصد مهار رادیکال آزاد داراي تفاوت معنی     
)05/0p < .(  

  
Fig 2 DPPH radical scavenging activity of date plum extract and BHT at different concentrations 

باشند یکـی   هاي آزاد می  هایی که مهارکننده رادیکال   اکسیدانیآنتی
هـا  اکسیدان هستند کـه بررسـی ظرفیـت آن   ترین انواع آنتی از مهم 

. باشــدهــاي علمــی مــی و بحــثموضــوع بــسیاري از تحقیقــات
هاي مهاري از طریق مهار رادیکال آزاد قبل از حمله            اکسیدان  آنتی

نمایند به این طریق کـه یـا       هاي ضروري بدن عمل می    به مولکول 
. دهـد کنـد و یـا الکتـرون را انتقـال مـی        اتم هیـدروژن اهـدا مـی      

شده از  محصوالت این واکنش ترکیبات پایدار و رادیکال استخراج
مهــار رادیکــال آزاد یکــی از . ]24،23[باشــد اکــسیدان مــینتــیآ

واسـطه آن ترکیبـات    هایی است کـه بـه     ترین مکانیسم   شده  شناخته
اسـاس  . ها را مهار کننـد توانند اکسیداسیون چربیاکسیدان می آنتی

ــاء رادیکــال آزاد   ــاي احی ــر مبن ــهDPPHایــن روش ب           وســیله   ب
باشد هاي آزاد در محیط میایر رادیکالها در غیاب ساکسیدانآنتی

شود که شدت که نتیجه این عمل باعث ایجاد رنگی در محیط می 
رادیکـال  . ]25[گیـري اسـت    اندازه سنجی قابل  آن با دستگاه طیف   

DPPH           تشابه کمی به رادیکال پراکسی دارد اما به دلیل سهولت 
         و سرعت ایـن آزمـون معمـوالً ایـن روش بـراي بررسـی مقـدار            

هـاي روغنـی   اکسیدان در پوسته ترکیبـات گیـاهی و یـا دانـه      آنتی

نتایج حاصل از بررسی خـواص      . ]26[ گیردمورداستفاده قرار می  
آنتی اکسیدانی شیره خرمالوي وحشی نیز دال بر خاصـیت بـاالي      

 DPPHمیزان مهار تشکیل رادیکال . آنتی اکسیدانی آن بوده است
 و 100، 200، 400، 800توسط شیره خرمالو وحشی در غلظتهاي 

، %0/82 بـه ترتیـب برابـر بـا          DPPHمیلی لیتر از    / میلی گرم  50
به طوریکه بـا    . بوده است % 31/18و  % 52/32،  51/53%،  53/61%

. افزایش غلظت شیره، خواص آنتی اکـسیدانی آن افـزایش یافـت           
 بـه   BHAارد   توسط نمونـه اسـتاند     DPPHاگرچه درصد مهار    

طور معنی داري بیشتر از عصاره شیره خرمالوجنگلی بوده اسـت،     
با این حال شیره خرمالو جنگلی خواص آنتـی اکـسیدانی خـوبی          

 فعالیـت آنتـی     یبـه بررسـ   ) 2014(شارما و همکـاران     . نشان داد 
اکسیدانی غلظت هاي مختلف عصاره گیاه تاتوره از طریـق مهـار      

 آنها اعالم نمودند تمامی غلظت      . پرداختند DPPHرادیکال آزاد   
هاي عصاره تاتوره داراي خاصیت آنتـی اکـسیدانی مـی باشـد و              
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره با افزایش غلظت عـصاره، افـزایش       

  .]27[ یافت
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 اثر ضد میکروبی شیره خرمالو وحـشی بـر    -3-4
  هاباکتري
درصـدهاي    اثر ضد میکروبـی  3و جدول  4 و شکل   3در شکل   

 همچنین اثر انواع ، گونه باکتري4 شیره خرمالو وحشی بر مختلف
ــر تــیآن ــاکتري4بیوتیــک هــا ب ــسه گونــه ب ــر مقای ــواع  و اث         اي ان

 4درصدهاي مختلف شیره خرمالو وحـشی بـر          و    ها بیوتیکآنتی
 .مورد بررسی قرار گرفته استبه ترتیب  ريباکتگونه 

رد که از نظر آماري شیره توان بیان ک می4 و 3با توجه به اشکال 
-هاي مختلف سبب ایجاد اثرات معنیخرمالو وحشی در غلظت

. )> 05/0p(داري بر میزان قطر هاله ضد میکروبی شده است 
همانگونه که قابل مالحظه است با افزایش غلظت شیره خرمالو 

داري افزایش پیدا وحشی اثر ضد میکروبی آن نیز به طور معنی
توان بیان کرد نمونه شیره خرمالو وحشی تایج میبا توجه به ن. کرد

هاي حاوي شیره  در بین نمونهمیلی گرم در میلی لیتر 5/12
هاي خرمالو وحشی داراي کمترین اثر ضد میکروبی بر باکتري

متر و  میلی6 با میزان سرئوسباسیلوس و اورئوساستافیلوکوکوس
مالو وحشی با  میلی گرم در میلی لیتر شیره خر100نمونه حاوي 

هاي حاوي شیره خرمالو وحشی متر در بین نمونه میلی28میزان 
 موریومتایفی سالمونالداراي بیشترین اثر ضد میکروبی بر باکتري 

در تمامی غلظت هاي شیره خرمالو وحشی کمترین اثر ضد . بود
باکتري  و بیشترین اثر بر سرئوسباسیلوسبازدارندگی بر باکتري 

هاي بیوتیکهمچنین استفاده از آنتی.  بودموریومفیتای سالمونال
داري در بین مختلف از نظر آماري سبب ایجاد تفاوت معنی

توان بیان کرد که به جز همچنین می. هاي مورد بررسی شدباکتري
 و کلیاشریشیاهاي سیلین که بر باکتري آمپیبیوتیکآنتی

  ی نداشت، سایر داراي اثر ضد میکروبموریومتایفیسالمونال
هاي مورد آزمون ها داراي اثر ضد میکروبی بر باکتريبیوتیکآنتی

         بیوتیک،  آنتی3با توجه به ننایج موجود در جدول . داشتند
 با اورئوساستافیلوکوکوسسیلین بیشترین اثر را بر باکتري آمپی

  وکلیاشریشیاهاي هچنین باکتري.  میلی متر داشت39قطر هاله 
بیوتیک  داراي بیشترین حساسیت به آنتیتایفیموریومسالمونال

 براساس .متر داشتند میلی23 و 19جنتامایسین را بترتیب با میزان 

به شیره خرمالوي  منفی گرم هاي باکتري دیفوژن دیسک روش
بودند در  تر حساس مثبت گرم هاي باکتري به وحشی نسبت

ک ها عکس بوده است به حالیکه نتایج براي تاثیر آنتی بیوتی
 استافیلوکوکوس اورئوسنظیر طوري که باکتري هاي گرم مثبت 

 حساسیت بیشتري نسبت به باکتري هاي باسیلوس سرئوسو 
  .گرم منفی نشان دادند

  
Fig 3 Antimicrobial activity of date plum syrup at different concentrations on B. cereus, S. aureus, E. coli and S. 

typhimurium  
Different letters mean significant differences (p < 0.05). 

 
 

Syrup 12.5 

Syrup 25 

Syrup 50 

Syrup 100 

 

B. cereus        S. aureus         E. coli       S. typhimurium 
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Fig 4 Antimicrobial activity of some of antibiotics on B. cereus, S. aureus, E. coli and S. typhimurium  
Different letters mean significant differences (p < 0.05). 

 
Table 3 Inhibition zones diameter (mm) for tested bacteria with date plum syrup at different 

concentrations and some of antibiotics 
S. typhimurium  S. aureus  E. coli  B. cereus Antibiotic  

0.2 cd   ±23 2 def/٠±21 0.1 defg   ±19 0.2 b   ±31 Gentamicin 
0.0 l  ±0 0.2 a  ±39 0.01±0 0.1 cde  ±22 Ampicillin 
0.1 ghi  ±15 0.1 ij  ±11 0.2 i   ±14 0.2 b±29 Streptomycin 
0.2 ghi  ±15 0.1 k  ±6 0.2 ij   ±13 0.1 k±6 Syrup 12.5 
0.2 fgh  ±18.5 0.2 ij  ±12 0.2 fgh   ±17.5 0.2 ij±11 Syrup 25 
0.2 c   ±25 0.2 fgh  ±17.5 0.2 def   ±20 0.1 j ±9.5 Syrup 50 
0.2 b   ±28 0.1 ij  ±13 0.2 efgh   ±18 0.2  ij±13 Syrup 100 

Values are reported as the mean ± SD, experiments were performed in triplicate. 
Different letters mean significant differences (p < 0.05). 

  
توانند عملکردهاي مختلفـی را      می هاي گیاهی ها و اسانس  عصاره

هاي باکتریائی از خود نشان دهند که از آن جملـه           در مقابل سویه  
اي سـلول اشـاره       توان به تداخل با غشاي فسفولیپیدي دوالیـه       می

سلولی   کرد که به دنبال آن نفوذپذیري غشاء افزایش و مواد درون          
هاي ه آنزیمتوان به آسیب ب   ها می   از سایر مکانیسم  . یابدکاهش می 

دخیل در تولید انرژي و ترکیبات ساختاري سلول و نیز غیرفعـال     
مقایسه نتـایج حاصـل از   . ]28[کردن ترکیبات ژنتیکی اشاره کرد     

رسـد؛ چراکـه نتـایج بـا        مطالعات مختلـف پیچیـده بـه نظـر مـی          
 محـیط و نـوع      pHگـذاري،   فاکتورهایی نظیر دما، زمان گرمخانه    

رگانیـسم و حجـم محـیط کـشت     محیط کشت، فاز رشـد میکروا    
همچنین، ترکیب شـیمیایی،  . گیردمورداستفاده تحت تأثیر قرار می 

ها از عوامل نوع و مکانیسم عمل ترکیبات فنولی هر یک از عصاره

هـا  مؤثر در ایجاد اختالف نتایج در فعالیت ضد میکروبی عـصاره      
اکـسیدانی ترکیبـات    فعالیت ضد میکروبی و آنتـی    . ]29[باشند  می

تعـداد و موقعیـت     . نولی و فالونوئیدي به اثبـات رسـیده اسـت         ف
هاي هیدروکسیل فاکتور کلیدي در فعالیـت ضـد میکروبـی           گروه

هـاي  بـا افـزایش تعـداد گـروه       . آیـد ترکیبات فنولی به شمار مـی     
هـاي  فعالیـت . یابدهیدروکسیل، فعالیت ضد میکروبی افزایش می     

تـشکیل کمـپلکس بـا      ضد میکروبی فالونوئیدها درنتیجه توانائی      
باشد و بنابراین از این طریـق از رشـد   ها میدیواره سلولی باکتري  

ترکیبـات فنـولی از طریـق       . کننـد میکروارگانیسم جلـوگیري مـی    
هاي غیراختصاصی با  کنش هاي سولفیدریل یا برهمواکنش با گروه

آورده و بـدین   ها، از فعالیت آنزیمی جلـوگیري بـه عمـل      پروتئین
در این . ]30[کنند  ت ضد میکروبی خود را اعمال می      ترتیب فعالی 

Gentamicin 
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فوران کربوکـسی آلدئیـد و سـدران        تحقیق حضور ترکیباتی نظیر     
دیول در شیره خرمالوي وحشی می تواند دلیلی براي ویژگی هاي 

) 1389(رانوســی و همکــاران . ضــد میکروبــی ایــن مــاده گــردد
لیموترش گیري ترکیبات موجود در اسانس برگ شناسایی و اندازه

سنج کروماتوگرافی گـازي و بررسـی فعالیـت آنتـی             توسط طیف 
آنـان بیـان   . اکسیدانی آن را موردبررسی قراردادند باکتریایی و آنتی 

کردند در این پژوهش که اسانس برگ لیموترش به دلیـل داشـتن      
اکسیدانی باکتریایی و آنتیترکیباتی نظیر لیمونن داراي فعالیت آنتی

تأثیر عصاره گیاهـان  ) 1395(رمیري و همکاران    س. ]31[باشد  می
بـر روي  ) بیـان  بیـان و تلـخ    سیر، موسـیر، لیمـو، شـیرین      (دارویی  

 تکمیـل  )باسیلوس سرئوس  و   اشرشیا کلی ( باکتریهاي بیماریزاي   
را موردمطالعه  شده با مدلینگ مولکولی عوامل قوي ضد باکتریایی

آنان در پژوهش خود بیان کردند که لیمو به دلیل     . ]32[قراردادند  
پیر . توجه است داشتن ترکیبات فنولی داراي اثر ضد میکروبی قابل

بررسی اثرات ضد میکروبی عـصاره   به  ) 1396(محله و همکاران    
روي عامـل  ) آویشن، دارچـین، لیمـو و پرتقـال       (هی  ترکیبات گیا 

آنان در پژوهش   . ]33[پرداختند   پاراتیفوئیدي سالموناليبیماري  
خود بیان کردند که ترکیبات گیاهی نظیـر لیمـو بـه دلیـل داشـتن        

اکسیدان و ضد باکتریایی و ترکیبات فنولیـک داراي         ترکیبات آنتی 
 .باشندخاصیت ضد میکروبی می

  

 نهایی یريگ نتیجه - 4
در یک نتیجه گیري کلی می توان بیان نمود که شیره خرمالوي 

 In vitro وحشی داراي قابلیت ضد باکتریایی مناسبی درشرایط
برروي سویه هاي گرم مثبت  و منفی مورد مطالعه بود و غلظت  

هاي مختلف شیره خرمالوي وحشی، ویژگی هاي آنتی اکسیدانی 
که تنها یک روش نمی تواند واضح است . خوبی را نشان داد

پیش بینی جامعی از تأثیر تمام پارامترهاي درگیر در خصوصیت 
 بنابراین می طلبد که  .آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی ارائه دهد

با روش دیگر نیز این بخش از مطالعه حاضر انجام گردد تا 
تفاوتهاي احتمالی بین روشهاي متفاوت آشکار گردد و همچنین 

 اقدام به بررسی اثر شیره In vivoاي غذایی و ه لددر م
خرمالوي وحشی از نقطه نظر قدرت آنتی اکسیدانی و ضد 
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Date Plum (Diospyros Lotus) has high health-promoting properties which they are mainly attributed to its 
available bioactive compounds. In present study, antioxidant and antibacterial properties of the date plum 
syrup was investigated and the extract compounds identified by Gas Chromatography Mass Spectrometry 
(GC-MS). Total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity of the extracts were measured. 
Antimicrobial activity was performed on four bacteria by disc diffusion method. The research results 
indicated high total phenolic and flavonoid contents of the date plum extracts. Surveying antioxidant 
properties of date plum extract also implicate its high antioxidant properties. DPPH radical scavenging 
activity of date plum extract at concentrations of 800, 400, 200, 100 and 50 micrograms/milliliter has 
been 82% , 61.53%, 53.51%, 32.52%, 18.31%,  respectively. In investigation of antibacterial properties, 
the date plum syrup had high inhibiting effects on growth of different types such as Escherichia coli, 
Salmonella, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in high dilutions (50 and 100 mg/ml).. The date 
plum extract includes high amounts of sugar and functional components such as 5,5-Epoxymethano-
2,2,6-trimethyl-7-oxabicyclo (17/77%), 2-Furancarboxaldehyde (17/01%) and 1-allyl-3-methylindole-2-
carbaldehyde (11/2%).  
 
Keywords: Date plum (Diospyros Lotus), Antioxidant, Antimicrobial, Identification. 
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