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         شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال گیرندگی و خواص 

  ضد میکروبی عصاره بذر گیاه عدس الملک
  
  

  2لو، بهاره حاجی رستم2 ، زهره دیدار2 ، محسن وظیفه دوست1علی بهنام نیک

  

  دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران دانشجو دکتري علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، -1
  استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران-2

 
)07/10/98: رشیخ پذی  تار98/ 30/04:  افتیخ دریتار(  

  
  

  چکیده
توان به عنوان ترکیبات فراسودمند در صنعت استفاده نمود، هدف از ها میاکسیدانی و خواص ضد میکروبی بوده و از آنبرخی از گیاهان داراي ترکیبات آنتی
گیري به در این مطالعه ابتدا عصاره. باشدالملک می ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات عصاره بذر گیاه عدس،گیرندگی این مطالعه بررسی قدرت رادیکال

 و قدرت رادیکال گیرندگی به گردید انجام GC/MS سپس شناسایی ترکیبات با دستگاه .دانجام گردی)  هرتز50( اولتراسوند ترکیبی خیساندن وروش 
 به روش انتشار دیسک تعیین کاندیدا آلبیکنس و لیستریامونوسیتوژنز، اشرشیا کلیهاي  ضد میکروبی عصاره در برابر سویهاثر. گردید تعیین DPPHوسیله 
 Mome Inositol) 55/30 را ترکیباتترین  و بیششدندمی ترکیبات عصاره را شامل  درصد58/98 که جمعا گردیدترکیب شناسایی نوع  14 .گردید
 6/91( عصاره ppm600غلظت مربوط به بیشترین قدرت رادیکال گیرندگی . تشکیل دادند)  درصد44/20 (cis-9-Octadecenoic acid، )درصد
 و اندهمونوسیتوژنز قدرت مهارکنندگی داشت لیتر بر باکتري لیستریاگرم بر میلی میلی25/0ظت هاي مختلف عصاره به غیر از غلغلظتهمه . بوده است) درصد

. بود) متر میلی98/12(لیترگرم بر میلی میلی5/0ترین اثر مربوط به غلظت  و بیشاندهکلی اثر مهارکنندگی داشتهاي عصاره  بر باکتري اشرشیاتمام غلظت
نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره اثر بازدارندگی آن در برابر . اندهبر روي قارچ کاندیدا آلبیکنس نداشتاثر مهارکنندگی ها همچنین هیچ یک از غلظت

توان از آن در صنایع غذایی و اکسیدانی مناسب و خاصیت ضد میکروبی عصاره این گیاه می با توجه به قدرت آنتی.یابدمیها به شکل موثري افزایش سویه
  .دارویی استفاده نمود

  
  ، عدس الملککروماتوگرافیآنتی اکسیدان، ضد میکروبی، :  واژگانکلید

  
 

                                                             
 مسئول مکاتبات: m.vazifedoost@iau-neyshabur.ac.ir 
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  مقدمه - 1
 گیاهی علفی، یک Securigera securidaca Lعدس الملک 

 زوج برگچه کمی 6تا 4متر و داراي  سانتی40-10ساله، به ارتفاع 
است و شکل گیاه شبیه به نخود . ضخیم و گوشتی و کامل است

اي کم رنگ است که هر میوه حاوي اي به رنگ قهوهداراي میوه
. باشداي میچندین دانه چهار پهلو و مسطح قرمز مایل به قهوه

این گیاه در بسیاري از مناطق معتدل و مرطوب جهان و بیشتر در 
. باشدهاي آب و مزارع گندم قادر به رشد میها و جويکنار باغ

هاي تهران،شمالی،شمال  ایران در استانپرکندگی این گیاه در
 .]1و2[باشد شرق و خوزستان خصوصا دزفول و رامهرمز می

هاي هاي طبیعی به علت نگرانیاکسیدانتقاضاي روز افزون آنتی
هاي سنتزي، توجه مصرف اکسیدان آنتی مضراتمربوط به

               . کنندگان را به محصوالت طبیعی جلب کرده است
هاي طبیعی موجود در گیاهان به راحتی توسط بدن اکسیدانآنتی

هاي سنتزي اکسیداناز طرف دیگر استفاده از آنتی. شوندمی جذب
ممکن است منجر به اثرات نامطلوبی در سالمتی انسان شود و 

فعالیت  .]3[هاي طبیعی را ندارند اکسیداناي آنتیمزایاي تغذیه
تمال زیاد به علت اثرات ضد میکروبی عصاره گیاهان به اح

ها همراه با تخریب غشا ها به غشاي باکتريترکیبی جذب پلی فنل
و به دنبال آن نشت محتواي سلولی و تولید هیدروپراکسیدها از 

هاي گیاهی همچنین نشان داده شده که عصاره. باشدها میپلی فنل
 .]4[ها، فعالیت ضد قارچی دارد در برابر طیف وسیعی از قارچ

اگرچه مطالعات متعددي در شرایط آزمایشگاهی براي ارزیابی 
  اماهاي گیاهی انجام شده است،فعالیت ضد میکروبی عصاره

 . محصوالت غذایی انجام شده استدربارهمطالعات بسیار کمی 
هاي گیاهی به صورت خاص احتماال به این دلیل است که عصاره

ان دارویی به طور همچنین گیاه .]5[شوند در غذاها تولید نمی
هاي غذایی در سراسر جهان مورد استفاده سنتی به عنوان مکمل

       هاي حسی غذاها استفاده  براي بهبود ویژگی وگیرندقرار می
هاي بیماري زا  با کاهش یا از بین بردن باکتريهمچنیند، نشومی

هاي بسیاري از عصاره. شوندسبب افزایش ماندگاري غذاها می
-داراي فعالیت ضد میکروبی علیه طیف وسیعی از باکتريگیاهی 

هاي گیاه عدس الملک در دانه .]6[ها هستند ها، مخمرها، و کپک
طب سنتی ایران به عنوان پایین آورنده فشار خون و پایین آورنده 

قند خون و درمان دیابت و چربی خون باال و داروي ضد تشنج 
هاي ي آبی و اتانولی دانهرهعصا .]7[گیرد مورد استفاده قرار می

 باشدمیعدس الملک حاوي آلکالوئید، تانن و غنی از فالونوئید 
گیري هدف از این تحقیق، شناسایی ترکیبات شیمیایی، اندازه .]2[

خاصیت ضد میکروبی عصاره  و بررسی رادیکال گیرندگیقدرت 
 جهت کاربرد در صنایع غذایی و دارویی بذر گیاه عدس الملک

  .اشدبمی
  

  ها مواد و روش- 2
   تهیه عصاره- 2-1

الملک از استان خراسان رضوي در  در این پژوهش بذر گیاه عدس
هاي زائد آن تمیز  ایران به میزان مورد نیاز تهیه گردید و قسمت

.  و بالفاصله پس از شستشو به روش طبیعی خشک گردیدگردید
 ها به روش ماسراسیون، بذر گیاه براي استخراج عصاره

 و پس گردیدآسیاب خرد توسط  گردید، سپسالملک پاك  عدس
ها با حالل اتانول به  از الک کردن بذر براي استخراج عصاره

 سپس به صورت نیمه .وزنی حجمی مخلوط گردید 1:10نسبت  
 هرتز و 50 دقیقه در فرکانس30مداوم نمونه مورد نظر به مدت 

 Euronda( وندگراد در دستگاه اولتراس درجه سانتی30دماي 

4D (سپس در هات پلیت.قرار گرفت  )Velp ( 300با دور 
rpm  ساعت دردماي محیط قرار گرفت و پس از آن 24 به مدت

حال به منظور .  صاف گردید1توسط کاغذ صافی واتمن شماره 
 ها به وسیله تبخیرکننده چرخان حذف حالل و استخراج عصاره

 درجه 40 در دماي Stuart RE300Bمدل ) روتاري اواپراتور(
  در زیر هودسپس . دقیقه تغلیظ گردید40گراد به مدت  سانتی

)Lab Tech ( خشک گردید و تا زمان استفاده در ظرف سربسته
نگهداري گراد   درجه سانتی4و غیر قابل نفوذ به هوا در دماي 

  .]8[ گردید
  شناسایی ترکیبات شیمیایی - 2-2

از دستگاه ه متانولی شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاربراي 
مدل Agilent (1طیف سنج جرمی - کروماتوگرافی گازي

7890A( ستوننام .  شداستفاده HP5-MS متر و 30 با طول 

                                                             
1. GC/MS 
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 درصد و 999/99گاز حامل، هلیم . متر بود میلی0,25قطر داخلی 
 میکرولیتر و 1 ،مقدار تزریق 2تزریق از نوع چند شاخه شدن

بر اساس . ر دقیقه تنظیم شده بودلیتر د میلی1سرعت جریان گاز 
ریزي حرارتی تعریف شده ستون، درجه حرارت محل برنامه

 درجه 60گراد، دماي ابتدایی آون در  درجه سانتی250تزریق در 
 دقیقه براي ستون 8گراد تنظیم و سپس این دما به مدت سانتی

گراد با روند  درجه سانتی180سپس ، افزایش دما تا . تثبیت شد
 5گراد بر دقیقه انجام و ستون به مدت  درجه سانتی3ایش افز

نام دستگاه طیف سنجی جرمی . دقیقه تحت این دما قرار گرفت
Agilent 5975 مدلC ولت  الکترون70 بود و از انرژي یونش

شناسایی . هاي جرمی در آن بهره گرفته شدجهت ایجاد فراگمان
، 3 جمله زمان بازداريها با استفاده از پارامترهاي مختلف ازطیف

هاي ها با طیفهاي جرمی نمونه و مقایسه این طیفمطالعه طیف
 wiley7n.lهاي استاندارد موجود در کتابخانه جرمی ترکیب

  .]9[  انجام شدGC/MSدستگاه 
  اکسیدانیگیري قدرت آنتی اندازه- 2-3

بدین . گردیدبه عنوان معرف استفاده ) سیگما( DPPH4از ماده 
در دامنه ( میلی لیتر از غلظت هاي مختلف عصاره 2که ترتیب 

 درصد 004/0 میلی لیتر محلول 2و شاهد به ) ppm700 تا 100
DPPHقرار گرفتن در  دقیقه 90بعداز .  در اتانول اضافه گردید

، جذب نوري نمونه در طول موج محیط در دماي محل تاریک
یکال هاي آزاد درصد مهار راد.  نانومتر علیه بالنک قرائت شد517

  .با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

  
 جذب نوري شاهد منفی را که فاقد عصاره ABlankدر این فرمول 

 میزان جذب نوري غلظت ASampleمی باشد نشان می دهد و 
در این آزمایش از آنتی . هاي مختلف عصاره را بیان می کند

یسه استفاده  براي مقاppm200 به میزان BHTاکسیدان سنتزي 
 .]10[ گردید

   بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره- 2-4
   تهیه کشت میکروبی-2-4-1

                                                             
2. Split 
3. Retention time 
4. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

از لیتر  میلی100گرم در  میلی0,5 و 4/0، 3/0، 25/0هاي   غلظت
. الملک به طور جداگانه تهیه گردید  اتانولی بذر گیاه عدس عصاره
، ) ATCC 25922 (5شامل اشرشیا کلیهاي استاندارد  سویه

 7نسکاندیدا آلبیک و )ATCC 13932 (6یستریامونوسیتوژنزل
)ATCC 10231 (مرکز ملی ذخایر ها از ودند که این سویهب

جهت بررسی فعالیت  .گردیدند ایران تهیه شدندژنتیکی و زیستی
الملک   عصاره بذر گیاه عدسازهاي اتانولی  ضد میکروبی عصاره

ها  از میکروارگانیسمابتدا . گردید روش انتشار دیسک استفاده به
هاي آزمایش به تعداد  درون لولهسپس . سوسپانسیون تهیه شد

 ریخته )مرك (8براث  هینتون ها، محیط کشت مولر میکروارگانیسم
هاي  و سترون شدند، سپس با یک سواپ استریل از پتري دیش

هاي مورد پژوهش، تعدادي میکروارگانیسم  داراي میکروارگانیسم
ایش داراي محیط کشت مولر هینتون براث منتقل هاي آزم به لوله

هاي آزمایش حدود  لوله. گردیدتهیه اولیه گردید و سوسپانسیون 
 37 در دماي )IKA KS 4000 (ساعت در شیکر انکوباتور 24

پس از تهیه  .ها رشد کنند گراد قرار گرفتند تا باکتري درجه سانتی
یل به طور سوسپانسیون، در شرایط سترون و توسط سواپ استر

 )مرك (یکنواخت در تمام سطح محیط کشت مولر هینتون آگار
  .]11[ در سه جهت کشت داده شدند

  9 روش انتشار دیسک-2-4-2
در زیر دستگاه المینار، محیط کشت مولر هینتون آگاري که از قبل 

از . هاي انتخابی استریل اضافه گردید تهیه شده به پتري دیش
-مکانسیونی معادل با کدورت نیمهاي فعال شده سوسپباکتري

سپس توسط سوآپ . تهیه گردید )cfu/ml108×5/1 (فارلند
استریل از لوله حاوي سوسپانسیون باکتري مقداري برداشته شد و 

 در محیط کشت مولر هینتون آگار به صورت خطی کشت شد

الزم به ذکر است کشت خطی براي باکتري اشرشیا کلی بر روي (
سپس ).  صورت گرفت )مرك (10متیلن بلوائوزین  محیط کشت

 که قبال توسط اتوکالو استریل )متر میلی7 (هاي خالیدیسک
ها باکتري هاي کشت که قبال بر روي آناند بر روي محیطشده

 و کشت داده شده بود توسط پنس استریل قرار داده شدند

                                                             
5. Escherichia coli 
6. Listeria monocytogenes 
7. Candida albicans 
8. Mueller Hinton Broth 
9. Disk diffusion 
10. Eosin Methylene Blue Agar (EMB) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 10

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-34979-fa.html


 ... شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال      و همکاران                                                       علی بهنام نیک

 16

 10هر بار ( میکرولیتر 30هاي مختلف عصاره به مقدار غلظت
هاي خالی توسط سمپلر اضافه بر روي دیسک) ترمیکرولی

بیوتیک استاندارد هاي آنتیفعالیت ضد میکروبی دیسک. گردیدند
 13، آمپی سیلین)g10µ (12، استرپتومایسین)g10µ (11جنتامایسین

)g10µ(، 14 تتراسایکلین)g30µ(15 و اگزاسیلین) g1µ(  شرکت
 قرار هاي جداگانه مورد ارزیابیپادتن طب نیز در پتري دیش

ساعت در 24در نهایت ظروف پتري دیش به مدت . گرفت
 گراد سانتی درجه27( گراددرجه سانتی 37انکوباتور با دماي 

هاي نگهداري شدند و پس از آن قطر هاله) نسبراي کاندیدا آلبیک
ها توسط کولیس دیجیتال عدم رشد ایجاد شده در اطراف دیسک

  .]11[ اندازه گیري شد
  ماري آنالیز آ- 2-5

ها با استفاده از طرح کامال تصادفی با نرم تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از آزمون مقاسیه میانگین. انجام شد SPSSافزار 

 درصد صورت گرفت و رسم نمودارها 5دانکن در سطح اطمینان 
  . انجام شدExcel 2019با نرم افزار 

  

   نتایج و بحث- 3
   شناسایی ترکیبات شیمیایی- 3-1

 عصاره متانولی بذر GC/MSهاي مربوط به کروماتوگرام پیک
 1گیاه عدس الملک به همراه ترکیبات شناسایی شده در نمودار 

هاي تشکیل دهنده کلیه ترکیبهمچنین . نشان داده شده است
 همراه با نام شیمیایی ترکیب، زمان بازداري و درصد نسبی عصاره

شناسایی از عصاره کیب  تر14.  آورده شده است1آنها در جدول 
 ترکیبات عصاره را شامل شدهدرصد از  58/98 مجموعا که گردید
                       Mome Inositolترین درصد را بیش. است

 44/20 (cis-9-Octadecenoic acid، ) درصد55/30(
)  درصد43/14 (Dihydrobenzofuran، )درصد

،Palmitinic acid) 61/102و )  درصد-Methoxy-4-

                                                             
11. Gentamicin 
12. Streptomycin 
13. Ampicillin 
14. Tetracycline 
15. Oxacillin 

Vinylphenol) 8/7اندتشکیل داده)  درصد.  Mome 

inositol با فرمول شیمیاییC16H32O2 ترین به عنوان اصلی
، ضد 16ترکیب عصاره بذر گیاه داراي خاصیت ضد آلوپسیک

و شیرین  لیپوتروپیک ، ضد نوروپاتیک، کلسترولیتیک،17سیروز
 عصاره را دومین ترکیب که بیشترین مقدار ).12 (باشدکننده می

 که یکباشد  میcis-9-Octadecenoic acid ،دهدتشکیل می
 به طور گسترده و فراوان در واسید چرب اشباع نشده است 

 باشدطبیعت توزیع و داراي فعالیت ضد تومور و ضد التهاب می
 انجام )1969(موئیترا و همکاران در پژوهشی که توسط  . ]13[

ران از عصاره آبی بذر گیاه شد پنج نوع مشتق دي هیدروبنزوفو
 قند خون، اثرات دیورتیک، کاهندگیاستخراج شد و اثرات 

 . ]14[ هیپوکالمیک و کرونوتروپیک از این مواد نشان داده شد
2-Methoxy-4-Vinylphenolاي معطر است که به  ماده

شود و یکی از ترکیبات مسئول عطر عنوان طعم دهنده استفاده می
و ) مخمر آبجو(ساکارومایسس سرویزیه . ستطبیعی گندم سیاه ا

- 2سودوموناس فلورسانس قادر به تبدیل اسید ترانس فرولیک به 
وینیل فنول هستند و به طور کلی در صنایع - 4- متوکسی

 یک Cannabidiol . ]15[آبجوسازي کاربرد دارد 
 کشف شد و یکی از 1940 است که در سال 18فیتوکانانابینوئید

ناخته شده در گیاهان شاهدانه است و در برابر  کانابینوئید ش113
هاي جدي مانند هاي مسئول بسیاري از عفونتباکتري

 داراي قدرتی استرپتوکوك پنومونیه و استافیلوکوکوس اورئوس
 باشد می20 یا دپتومایسین19هاي وانکومایسینبیوتیکمشابه آنتی

]16[ . Octadecane یک آلکان با زنجیره مستقیم است که 
این ماده به عنوان یک متابولیت .  اتم کربن است18راي دا

 Palmitic). 17(باکتریایی و یک متابولیت گیاهی نقش دارد 

acid 16 یک اسید چرب با زنجیره بلند اشباع شده با ستون 

                                                             
16. Anti-alopecic 
17. Anti-cirrhotic 
18. phytocannabinoid 
19. vancomycin 
20. daptomycin 
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. شکل ظاهري این ترکیب، بلورهاي سفید است و کربن است
ته خرما اسید پالمیتیک به طور طبیعی در روغن نخل و روغن هس

 .]18[شود و همچنین در کره، پنیر، شیر و گوشت یافت می
trans-9-Octadecenoic acid 9 اسید االئیدیک یک اسید- 

Octadecenoicاسید اولئیک است و  باشد و ایزومر ترانس می

یک اسید چرب اشباع نشده . به عنوان یک ماده غذایی نقش دارد
از آن . رب در طبیعت استترین اسید چترین و فراوانکه گسترده

 لوسیون و به عنوان یک حالل دارویی به ،براي تهیه روغن
  .]19[شود صورت تجاري استفاده می

 

 
Fig 1 GC/MS chromatogram for the methanolic extract of S. securidaca 

 
Table 1 Identified chemical compounds 

Retention time Peak area (%) COMPONENT Number 
14.715 0.16 4-Methyl-2-pentenoic acid 1 
19.465 7.8 2-Methoxy-4-Vinylphenol 2 
20.112 14.43 2,3 Dihydrobenzofuran 3 
26.331 2.2 trans-9-Octadecenoic acid 5 
30.656 10.61 Palmitinic acid 6 
32.317 30.55 Mome Inositol 7 
33.594 20.44 cis-9-Octadecenoic acid 8 
34.305 1.06 Cannabidiol 9 
36.823 2.66 Octadecane 10 
36.887 1.65 Eicosane 11 
37.044 3.21 Nonacosane 12 
39.195 0.23 1-Heptadecene 13 
41.206 3.58 n-Eicosane 14 

 98.58  Total 
 

  اکسیدانیآنتی قدرت - 3-2
هاي مختلف عـصاره و   اکسیدانی غلظت  ارزیابی فعالیت آنتی   جهت

 از روش مهار رادیکـال  BHT21اکسیدان سنتزي   مقایسه آن با آنتی   
                                                             
21. Butylated hydroxytoluene 

 نشان داده   2 که نتایج آن در نمودار       گردیداستفاده  ) DPPH( آزاد
ــا یکــدیگر و  بــین غلظــت. شــده اســت        هــاي مختلــف عــصاره ب

داري وجـود    اخـتالف آمـاري معنـی      BHTدان سـنتزي    اکسیآنتی
با افزایش میزان غلظت عـصاره میـزان قـدرت          . (P<0.05)داشت
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  اکـسیدانی افـزایش   رادیکال گیرندگی و به دنبـال آن قـدرت آنتـی          
 مقـدار قـدرت     ppm 100،200،250هاي   همچنین غلظت  .یابدمی

 ولـی  نـشان دادنـد   BHTتـري نـسبت بـه      رادیکال گیرندگی کـم   
ــ ــاي تغلظ ــال  ppm300ه ــدرت رادیک ــشتر از آن داراي ق  و بی

بـه  هاي باالتر   در غلظت .  بودند BHTگیرندگی بیشتري نسبت به     
 احتمـال   ،هاي هیدروکسیلی ترکیبات فنلی    افزایش تعداد گروه   دلیل

 و بـه دنبـال آن       یابدمیهاي آزاد افزایش    دادن هیدروژن به رادیکال   
 شـود ی عـصاره افـزوده مـی      اکـسیدان بر قدرت مهارکنندگی و آنتی    

هاي مختلف داراي   الملک در غلظت   عصاره بذر گیاه عدس    . ]20[
قـدرت   که با افزایش غلظـت عـصاره         باشدقدرت مهارکنندگی می  

انی و بـ هـاي باغ  ایـن نتـایج بـا یافتـه       . یابـد می افزایش   مهارکنندگی
 بـا افـزایش غلظـت عـصاره        که بیان کردنـد    ،)2019(شیرازي نژاد   

مقدار ترکیبات فنولی و قدرت رادیکال گیرندگی و بـه      هسته خرما   
 ، مطابقـت داشـت  یابـد اکسیدانی افزایش میدنبال آن خاصیت آنتی  

ــویی. ]21[ ــوثره و )2017(محمــدي و عربــشاهی دل ــات م ، ترکیب
رزین را اندازه گیـري کردنـد   اکسیدانی اسانس اولئوگم فعالیت آنتی 

-اسانس در همه روش   اکسیدانی  و گزارش نمودند که فعالیت آنتی     

رادیکـال  قـدرت   ترین میـزان     بیش . است ها وابسته به غلظت بوده    
- میکروگـرم در میلـی     1000( باالترین غلظـت  مربوط به    گیرندگی

هـا وزن مولکـولی بـاال،       آن. باشـد می  درصد 23/22به میزان   ) لیتر
هـاي هیدروکـسیل    هاي آروماتیـک بیـشتر و همچنـین گـروه         حلقه

هاي اصلی در میـزان توانـایی ترکیبـات فعـال           زیادتر را از شاخص   
  .]22[ هاي آزاد معرفی نمودندزیستی جهت مهار رادیکال

  
Fig 2 DPPH radical scavenging activities of different concentrations of extracts 

 

   فعالیت ضد میکروبی- 3-3
هاي  غلظت شاملنتایج بدست آمده از آزمون انتشار دیسک

هاي مورد سویهالملک در برابر عصاره بذر گیاه عدسمختلف 
بیوگرام استاندارد در هاي آنتیها با دیسکآزمایش و مقایسه آن

ترین هاله کمنتایج نشان داد که .  نشان داده شده است2جدول 
لیتر با میانگین گرم بر میلی میلی25/0عدك رشد مربوط به غلظت 

لیستریا هاي  براي باکتريمتر به ترتیب میلی76/10 و 0قطر 
بیشترین میانگین قطر هاله . باشد می اشرشیا کلیومونوسیتوژنز 

 و 61/12لیتر با مقادیر گرم بر میلی میلی0,5عدم رشد در غلظت 

هاي هاي باکتريمتر به ترتیب مربوط به باکتري میلی98/12
        هیچ یک از. باشد می اشرشیا کلیولیستریا مونوسیتوژنز 

هاي مختلف عصاره بذر گیاه قادر به مهار رشد قارچ غلظت
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد،  . نبودندکاندیدا آلبیکانس

دار بین میانگین قطر هاله عدم تفاوت معنی وجود یا عدم وجود
توان به مقدار ماده موثر موجود مختلف را می هايرشد در غلظت

ستقیمی بین افزایش غلظت عصاره ارتباط م. داد در عصاره نسبت
توان نتیجه به طور کلی می. مهارکنندگی وجود دارد و افزایش اثر

         افزایش غلظت، قطر هاله عدم رشد به طور  گرفت که با
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متوسط قطر هاله عدم . (P<0.05) یابد میداري افزایشمعنی
ن، بیوگرام استرپتومایسین، تتراسایکلیهاي آنتیرشد براي دیسک

به لیستریا مونوسیتوژنز سیلین براي باکتري جنتامایسین و آمپی
متر و براي باکتري  میلی96/22 و 27/25، 49/23، 16/18ترتیب 

          متر میلی15 و 4/26، 25/29، 33/14 به ترتیب اشرشیا کلی
ها بر روي دیسک آنتی بیوگرام  و هیچ یک از این باکتريباشدمی

           هیچ یک از  همچنین.ارکنندگی نداشتنداگزاسیلین اثر مه
 نبودند کاندیدا آلبیکنسبیوگرام قادر به مهار رشد هاي آنتیدیسک

متر قادر به مهار  میلی85/16و فقط اگزاسیلین با میانگین قطر 
، گزارش نمودند که وجود )2019(فراهانی و همکاران . رشد بود

نگین قطر هاله عدم رشد در دار بین میایا عدم وجود تفاوت معنی
توان به مقدار ماده موثر موجود در هاي مختلف را میغلظت

 ارتباط مستقیمی بین افزایش غلظت  واسانس و عصاره نسبت داد
توان  به طور کلی می کهو افزایش اثر مهارکنندگی وجود دارد

نتیجه گرفت با افزایش غلظت، قطر هاله عدم رشد به طور معنی 
، به )1395(علی نژاد و همکاران . ]23[ یابدیش میداري افزا

بررسی اثرات ضد میکروبی دانه سویا به روش انتشار دیسک 
لیتر گرم بر میلی میلی0,5پرداختند و نتایج نشان داد که غلظت 

، )متر میلی5/18(باسیلوس سوبتیلیسهاي عصاره بر روي باکتري
) مترمیلی 6/9(ا کلیاشرشی، )متر میلی25(استافیلوکوکوس اورئوس

 فاضلی نسب و همکاران . ]24[اثر مهار کنندگی داشته است 
اکسیدانی و خاصیت به ارزیابی ارتباط بین خواص آنتی) 2017(

به روش انتشار نوع گیاه دارویی  9 حاصل ازضد میکروبی عصاره 
عصاره رزماري موثرترین عصاره بر باکتري . پرداختنددیسک 

لیستریا ه مورد موثرترین عصاره بر باکتري عصار اشرشیا کلی ،
 استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونال تیفی موریوم، مونوسیتوژنز

  اکسیدانینتایج نشان داد گیاهانی که داراي خاصیت آنتی. بودند
  

 باالیی هستند خاصیت ضد میکروبی باالیی نیز دارند به طوري 
 میزان که عصاره مورد و سپس رزماري که داراي باالترین

هاي ها بر باکترياند، موثرترین عصارهاکسیدانی بودهخاصیت آنتی
اي که توسط احمدي و  مطالعه. ]25[ مورد آزمایش بودند

 اثرات ضد میکروبی عصاره و به بررسی، )2011(همکاران 
 قطر هاله مهار رشد را بر روي پرداختند واسانس گیاه بومادران 

، استافیلوکوك اورئوس ،شیاکلیاشر، استافیلوکوکوسهاي سویه
انتشار   با روشلبیکنسآکاندیدیا  و وموناس آیروژینوزاسود

-هیچ یک از قسمتو محیط کشت مایع تعیین کردند در  دیسک

 کاندیدیا آلبیکنسهاي گیاه بومادران قادر به مهار رشد قارچ 
قادر به مهار ) متر میلی18(بیوتیک اگزاسیلین آنتی نشدند و تنها 

، همچنین اسانس این گیاه در مقایسه با عصاره، اثرات شد بودر
 یاسا و همکاران . ]26[ .ضد میکروبی قابل توجهی نداشت

الملک به روش چاهک ، فعالیت ضد میکروبی گیاه عدس)2011(
گذاري بررسی کردند و نتایج نشان داد که عصاره اتري و 

 و ئوساستافیلوکوکوس اور گیاه بر روي باکتري یکلروفرم
باشد ولی ینوزا داراي اثر مهار کنندگی میژسودوموناس آئرو

هاي عصاره متانولی هیچ خاصیت ضد میکروبی بر روي باکتري
، به بررسی )2011(چاندا و همکاران . ]27[مورد مطالعه نداشت 

شاهدانه، نخود فرنگی، باقال، ماش  ( گیاه6فعالیت ضد میکروبی 
 بر 22فاباسه مربوط به خانواده )سیاه، ماش و لوبیا چشم بلبلی

، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس سرئوسهاي روي باکتري
کلبسیال و سودوموناس پیکتوریوم ، سودوموناس آئروژینوزا

نتایج نشان . پرداختندبه روش انتشار از چاهک در آگار  آئروژنز
ها داراي حداقل غلظت مهارکنندگی بر روي داد تمام عصاره

د مطالعه بودند و شاهدانه بهترین فعالیت ضد هاي مورباکتري
  .]28[میکروبی را نشان داد 

                                                             
22. Fabaceae 
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Table 2 Mean inhibition zone diameters (mm) of Securigera securidaca seed extract on some pathogens 
by disk diffusion method 

Different 
concentrations of  Inhibition zones (mm)  

plant seed extract Listeria monocytogenes Escherichia coli Candida albicans 
0.25 mg/ml 0±0d 10.76±0.65c - 
0.3 mg/ml 9.07±0.1c 11.44±0.84bc - 
0.4 mg/ml 11.23±0.14b 12.49±0.38ab - 
0.5 mg/ml 12.61±0.25a 12.98±0.34a - 

Antibiogram Disk    
Streptomycin 18.16±0.33b 14.33±0.24c - 
Tetracycline 23.49±2.5a 29.25±0.75a - 
Ampicillin 25.27±1.08a 26.4±0.28b - 
Gentamicin 22.96±0.62a 15±0.42c - 
Oxacillin - - 16.85±0.37a 

*Values are means of three determinations ± SD. Similar letters within a column indicate no significant differences 
(P < 0.05). 

 

   نتیجه گیري- 4
از مشکالت مهم امروزه صنعت غذا استفاده از ترکیبات سنتزي و 

با توجه به . باشدهمچنین آلودگی پس از فرایند مواد غذایی می
رادیکال  الملک داراي قدرتاینکه عصاره بذر گیاه عدس

- آنتی طبیعیمنبعتواند به عنوان یک گیرندگی مناسبی بود می

 مناسب جهت جایگزینی ترکیبات مصنوعی و شیمیاییاکسیدانی 
همچنین مشخص شد که عصاره بذر گیاه . مورد استفاده قرار گیرد

باشد و با بررسی بر روي داراي خاصیت ضد میکروبی می
توان به عنوان یک ترکیب تر از آن میهاي بیشمیکروارگانسیم

ع غذایی و دارویی استفاده اکسیدانی و ضد میکروبی در صنایآنتی
  . نمود
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Some plants have antioxidant compounds and antimicrobial properties and can be used as fractional 
compositions in the industry. This study aimed to investigate the radical scavenging and antimicrobial 
properties as well as the determination of the compounds in the seed extract of Securigera securidaca. The 
plant seeds were extracted by maceration method using ultrasound (50 Hz) and dried extract in this study. 
Then, the compounds were identified by GC/MS device and the radical scavenging capacity was 
determined by DPPH. The antimicrobial properties of the extract were determined by disc-diffusion 
method against Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Candida albicans strains. Fourteen (14) 
compounds were identified, containing 98.58% of total extract compositions, and the highest percentage 
was related to Mome Inositol (30.55%) and cis-9-Octadecenoic acid (20.44%). The highest radical 
scavenging capacity was observed at the concentration of 600 ppm of extract (91.6%). Different 
concentrations of the extract rather than the concentration of 0.25 mg/ml inhibited L. monocytogenes and 
all concentrations of extract had inhibitory effect on E. coli and the most effect was related to the 
concentration of 0.5 mg/ml (12.98 mm). None of the concentrations had an inhibitory effect on C. 
albicans. The results showed that the extract inhibitory effect increased on the strains effectively by 
increasing the concentration of extract. The plant extract can be used in the nutraceutical industries due to 
its appropriate antioxidant activity and antimicrobial properties. 
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