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ن مشکالت یتر از مهمیی مواد غذایمنیها و حفظ اکیوتیبی نسبت به آنتیکروبی ميهاهیمقاومت سو
 و یدانیاکسی، قدرت آنتيدی، فالونوئی فنلي محتوین پژوهش بررسیلذا هدف از ا.  استیجهان
 يدی و فالونئیبات فنلیزان ترکین پژوهش میدر ا. بوديشابوری نينای اسانس مییایت ضدباکتریفعال

د ی کلریسنجوکالتو و روش رنگیس-نیب با استفاده از معرف فولی به ترتيشابوری نينایاسانس م
 و DPPH ،ABTS يها با روشیاهین اسانس گی ایدانیاکسیل آنتیپتانس.  شديریگوم اندازهینیآلوم

وژن، حداقل غلظت یفیسک دی چاهک آگار، ديهااز روش.دی گردید بررسیک اسینولئی ل-بتاکاروتن
 از يه تعدادی اسانس علییایت ضدباکتری فعالی جهت بررسیغلظت کشندگ، حداقل یمهارکنندگ

 به يشابوری نيناید اسانس میزان فنل تام و فالونوئیج میبر اساس نتا. پاتوژن استفاده شديهايباکتر
 اسانس با استفاده از یدانیاکسیقدرت آنت.  بودmg QE/g 28/62 و mg GAE/g 63/55ب یترت

 بر حسب 95/49 و 3/68، 39/52ب ید به ترتیک اسینولئی ل- بتاکاروتن وDPPH ،ABTS يهاروش
 2/16وژن با قطر یفیسک دی روش دی طيریگن هاله اندازهیترن و کمیترشیب.  شديریگدرصد اندازه

حداقل .  تعلق داشتانتروباکتر ائروژنز و لوکوکوس اورئوسیاستاف يهايمتر به باکتریلی م7/9و 
.  بودیتر از حداقل غلظت مهارکنندگشیها بهی سوی در تماميشابوری نينای م اسانسیغلظت کشندگ

 يشابوری نينایاسانس م. از خود در برابر اسانس نشان دادنديترشی مقاومت بی گرم منفيهايباکتر
ن اسانس یج نشان داد استفاده از اینتا.  داشتی مطلوبیدانیاکسیل آنتی و پتانسییایقدرت ضدباکتر

  . زا شوديماری بيهايتواند موجب مهار و توقف رشد باکتری میاهیگ
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   مقدمه- 1
  د تا مصرف ازی در چرخه تولییت غذایت و امنیفیحفظ ک

 که مصرف يبه نحو. ن اهداف پژوهشگران استیترمهم
ت و عفونت ی دچار مسمومییکنندگان با استفاده از مواد غذا

ها کیوتیبی و آنتي سنتزيهااستفاده از نگهدارنده]. 1[نشوند 
        و ی موجب عوارض جانبیی کنترل فساد مواد غذايبرا
با مرور زمان و استفاده مداوم از .  شده استی فراوانيهانهیهز
ن مواد ی نسبت به ایکروبی ميهاهی از سوياریها بسکیوتیبیآنت

  ].2[شود ی میمقاوم شده اند که باعث مشکالت فراوان
 در یاهی هزار گونه گ500تا  250 ارائه شده يهابر اساس آمار

 و آب و یاهیپوشش گ]. 3[ شده است ییسرتاسر جهان شناسا
 يها از گونهياریران باعث شده تا بسی متفاوت در ايهوا

از ]. 4[ رشد داشته باشند یی در کشورمان تواناییاهان دارویگ
ها است ه آنی ثانويهاتی متابولیاهیبات با ارزش گیجمله ترک

فنل، ]. 1[باشند ی میی از مواد داروياریبس یه اصلیکه پا
ه هستند ی ثانويهاتین متابولیترد از مهمید، کاروتنوئیفالونوئ

ها اهان مانند برگ، ساقه و شاخهی مختلف گيهاکه در قسمت
 رابطه یدانیاکسی و پتانسل آنتیبات فنلیان ترکیم. وجود دارند

وجب باال بردن بات مین ترکیش ای برقرار است و افزایمیمستق
  ].2[شودی میدانیاکسیقدرت آنت

ا یشود که با دادن الکترون ی گفته میباتیها به ترکدانیاکسیآنت
ک چرخه ی یکنند و طی آزاد را مهار ميهاکالیدروژن رادیه

]. 5[شوند یونمیداسی مهار اکسیموجبکاهش سرعت و حت
ها دارد و ن انسای بر سالمتیو آثار نامطلوبیداتی اکسيهااسترس

               استفاده از. شوندیها ميماری از بياریموجب بس
 ي باالین و اثربخشییمت پایل قی به دلي سنتزيهادانیاکسیآنت
ن وجود استفاده از مواد یبا ا]. 6[ار مرسوم استیها بسآن

 یکنندگان ط در مصرفیجاد عوارض جانبیل ای به دليسنتز
آمار سازمان بهداشت ]. 5[رفته استزمان مورد ابهام قرار گ

 یاهیبات گیل به استفاده از ترکیدهد تمایز نشان می نیجهان
بات ی درصد از مردم استفاده از ترک80افته و حدود یش یافزا

 ي سنتزيها را به مواد و نگهدارندهی فاقد عوارض جانبیاهیگ
  ].7[دهند یح میترج

 ی معطر و چند ساله است که در نواحیاهی گيشابوری نينایم
ن یا]. 8[شودیافت میران و کشور افغانستان ی ایشمال شرق

 یباشد و با نام علمیان میاه متعلق به خانواده کاسنیگ
Sclerorhachisplatyrachis3[ شودی شناخته م.[       

                        Sclerorhachis از جنس یاهیچهار گونه گ
                                ان ین میشده است و در ا ییشناسا

 Sclerorhachisplatyrachis يهادو گونه آن با نام
بر ]. 9[ ران هستندی ایبوم Sclerorhachisleptocladaو

 يناین اسانس میشی پيهاج به دست آمده از پژوهشیاساس نتا
-یه محسوب می ثانويهاتی از متابولی غنی منبعيشابورین

توان یاه مین گیل دهنده ایبات تشکین ترکیتراز عمده]. 8[شود
 یخواص درمان]. 10[ن اشاره کردینین، کامفر و بتا پینیبه آلفا پ

ز مورد توجه بوده است و در طب ی در گذشته نيشابوری نينایم
 مناطق ی در بعضیاز طرف]. 11[ از آن استفاده شده استیسنت

 یعنوان افزودناه از آن بهی گنیحه مطلوب ایل عطر و رایبه دل
شرفت علم یز با پیامروزه ن. شودی استفاده مییدر مواد غذا

       ل ی پتانسيشابوری نينایاه میمشخص شده است که گ
 ی قابل قبولی و ضدقارچییای، خواص ضد باکتریدانیاکسیآنت

  ].11 و 8[دارد
به  ساده و ارزان یران امکان دسترسی ایاهیباتوجه با پوشش گ

ن یاستفاده از ا.  وجود داردییبات دارویاهان با خواص و ترکیگ
 مربوط به يهای نگرانيتواند تا حدودی میعیمنابع طب

 را ی و سالمت جامعه انساني سنتزيها نگهدارندهییخطرزا
 فنل تام، ي محتوین پژوهش بررسیلذا هدف از ا. برطرف کند

 ییای ضدباکتر و قدرتیدانیاکسیل آنتی، پتانسيدیفالونوئ
 مطرح يها از پاتوژنيه تعدادی عليشابوری نينایاسانس م

  . بودییصنعت غذا
  

  ها مواد و روش- 2
  ی و مواد مصرفیکروبی ميهاهیه سوی ته- 2-1

لوکوکوس یاستاف یکروبیه می سو5ن پژوهش از یدر ا
، 2ATCC 25922یا کلیاشرش، 1ATCC 25923اورئوس

انتروباکتر ، 3ATCC 27853 نوزایسودوموناس ائروژ
 5ATCCنوکوایا ایستریل و   4ATCC 13048ائروژنز

 از یکروبی ميهاهین سوی ایهمگ. دی استفاده گرد33090
 و ی، دانشکده علوم دامیی مواد غذايولوژیکروبیشگاه میآزما

                                                                                        
  

1. Staphylococcus aureus 
2. Escherichia coli 
3. Pseudomonas aeruginosa 
4. Enterobacter aerogenes 
5. Listeria innocua 
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 یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذایصنا
ل ی فنيد-DPPH)2،2کال آزاد یراد.ه شدندیخوزستان ته

-سینو بی آز- 2 ،2 (ABTSکال آزاد ی، راد)لیدرازیل هیکریپ
ک یکاروتن، گال-،بتا)دیک اسی سولفون- 6- نیازولیل بنزو تی ات-3
نتون آگار و یمولر ه:  شاملیکروبی کشت ميهاطیحد،میاس

 يداریخر) کایآمر(چیآلدر-گماینتون براث از شرکت سیمولر ه
  . شدند

  يشابوری نينایه اسانس می ته- 2-2
ر با آب انجام یبا روش تقطیشابوری نينایاه می از گيریگ اسانس

تر یلیلی م500اه به ی گرم پودر گ50زان ین روش میدر ا. دیگرد
مقطر در درون دستگاه کلونجر اضافه شد و عمل آب 

پس از اتمام عمل .  ساعت انجام شد3 به مدت يریگ اسانس
ره ی شده به درون ظروف تي، اسانس جمع آوريریگاسانس

 منتقل شده و تا زمان انجام یومینیل آلومیده شده با فویپوش
گراد ی درجه سانت4 ي در دماییایمی و شیکروبی ميهاآزمون
 ].12[دی گرديارنگهد

 اسانس یکروبیت ضدمی فعالی بررس- 2-3
  روش چاهک آگار  بهيشابوری نينایم

ط کشت مولر یتر محیلیلی م20ها با تین روش ابتدا پلیدر ا
 100. ل شده توسط اتوکالو پر شدندینتون آگار استریه
ط کشت ی بر سطح محییایون باکتریتر از سوسپانسیکرولیم

ل یتر از اسانس استریکرولی م20س سپ. دیح و پخش گردیتلق
پت ی پيجاد شده توسط انتهای ايهاشده به چاهک

 یپس از ط. افتیانتقال ) متریلی م6به قطر (ل یپاستوراستر
) گرادی درجه سانت4 يقه در دمای دق15(ش انتشار یمرحله پ

  درجه 37 ي ساعت در دما24 به مدت يگرمخانه گذار
کش قطر هاله عدم رشد توسط خط .گراد صورت گرفتیسانت

  ].13[د یمتر ثبت گردیلی و برحسب ميریگاندازه
 اسانس یکروبیت ضدمی فعالی بررس- 2-4
  وژنیفیسک دی به روش ديشابوری نينایم
 با روش چاهکآگار که مراحل ی فراوانيهان روش شباهتیا

ن دو روش مکان انتقال اسانس یتنها تفاوت ا. آن گفته شد دارد
عنوان مکان متر بهیلی م6 بالنک با قطر يهاسکی از داست که

ش انتشار و ی مرحله پیپس از ط. شدح اسانس استفاده یتلق
 24گراد به مدت ی درجه سانت37 ي در دمايگذارگرمخانه

        شديریگمتر اندازهیلیساعت هاله عدم رشد بر حسب م
  ].14 و 13[
انس  اسین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع- 2-5
  لوشن براثیکرودای به روش ميشابوری نينایم

تر یلیلی م9 به يشابوری نينای گرم اسانس م4ن روش ابتدا یدر ا
ر افزوده یفایتر امولسیلیلی م1نتون براث و یط کشت مولر هیمح

گرم بر یلی م400ب محلول استوك با غلظت ین ترتیشد و بد
لول استوك  از محی متواليهاغلظت. دیه گردیتر تهیلیلیم

ت یکروپلی ميهاها به چاهکتر از غلظتیکرولی م100ساخته و 
تر از یکرولی م10ح یپس از تلق.  افزوده شديا خانه96

  96ت یکروپلی ميهافی در ردیکروبی ميهاونیسوسپانس
گراد به مدت ی درجه سانت37 ي در دمايگذار گرمخانهياخانه
 لیفن ير درصدت5از معرف . رفتی ساعت صورت پذ24

 رشد ي که باکترییها چاهکیید جهت شناسایکلرا ومیتترازول
ر رنگ صورت یی که در آن تغین چاهکیاول .کرده استفاده شد
 ثبت یعنوان حداقل غلظت مهارکنندگنگرفته بود به

  ].15[دیگرد
 اسانس ین حداقل غلظت کشندگیی تع- 2-6
  يشابوری نينایم

 يشابوری نينای اسانس مین حداقل غلظت کشندگییجهت تع
 که يا خانه96ت یکروپلی ميهاتر از چاهکیکرولی م100زانیم

ط کشت ی رخ نداده برداشته و بر سطح محیر رنگییها تغدر آن
 ساعت 24 که پس از یتین پلیاول. نتون آگار کشت شدیمولر ه

 در آن یچ کلنیگراد هی درجه سانت37 ي در دمايگرمخانه گذار
 گزارش یعنوان حداقل غلظت کشندگ بهرشد نکرده بود 

  ].16 و 13[ دیگرد
 ينای فنل کل اسانس مين محتوایی تع- 2-7
  يشابورین

 کل مطابق با روش دهقان و یبات فنلیزان ترکی میبررس
وکالتو ی س- نی، با استفاده از واکنشگر فول)1397(همکاران 
 ينایتر از اسانس میلیلی م1ن روش ابتدا یدر ا. رفتیصورت پذ

ب کرده و ین ترکیتر از واکنشگر فولیلیلی م5/2را با یشابورین
در .  شديک نگهداری تاریطی اتاق و محيقه در دمای دق5/2

 درصد به 5/7م یتر کربنات سدیلیلی م2ت پس از افزودن ینها
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 725زان جذب در طول موج ی ساعت م1ها و گذشت نمونه
  ].17[د ی وگزارش گرديریگنانومتر اندازه

 ينای اسانس ميدیباتفالونوئین ترکییتع - 2-8
  يشابورین

زان ین مییوم جهت تعینید آلومی کلریسنجاز روش رنگ
پور و همکاران ي مطابق با روش انصاريدیبات فالونوئیترک

 25/1تر از اسانس را به یلیلی م1در ابتدا . ، استفاده شد)1398(
درصد  5م یت سدیتریتر نیکرولی م75تر آب مقطر و یلیلیم

د پس از گذشت ی کلرايوم ترینیتر آلومیکرولی م150. اضافه شد
قه در ی دق5ها مجدد نمونه. دیها افزوده گردقه بهنمونهی دق6

  کیزان جذب پس از افزودن یم.  شدندي نگهداریکیتار
 يریگ نانومتر اندازه510 موالر در طول موج 1تر سود یلیلیم

  ].  18[د یگرد
 اسانس یدانیاکسیآنت قدرت یابی ارز- 2-9
  يشابوری نينایم
 DPPHکالی رادی روش مهارکنندگ-2-9-1

ل یدرازیلهیکریپ- 1-لی دیفن-2،2 يهاکالین روش از رادیدر ا
ن یبد.  اسانس استفاده شدیدانیاکسی قدرت آنتیابیجهت ارز

 DPPHتر معرف یلیلی م3تر از اسانس با یلیلی م1صورت که 
زان جذب در یم. دی انکوبه گردیکیقه در تاری دق30ب و یترک

  ]. 19[ شد يریگ نانومتر اندازه517طول موج 
  ABTS کالیراد ی روش مهارکنندگ-2-9-2
 ABTSله پتاسیم پرسولفات محلول ین آزمون به وسی ایط

قدرت . گرددید می تول+ABTSون شده و یداسیدچار اکس
رات رنگ در طول موج یی تغی اسانس با بررسیدانیاکسیآنت

، و )1397( و همکاران ي نانومتر مطابق با روش نوروز734
  ].20[همکاران محاسبه شد 

  دیک اسینولئی روش بتاکاروتن ل-2-9-3
رات یین آزمون با ثبت تغی ای اسانس طیدانیاکسیقدرت آنت

 گذشت زمان یرنگبتاکاروتن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ط
تر باشد شی ب اسانسیدانیاکسیهرچه قدرت آنت. شدن ییتع

 آزاد يهاکالیر رنگ بتاکاروتن در اثر واکنش با رادییسرعت تغ
  ].21[ابدییکاهش م

  
  

  يز آماری آنال- 2-10
.  استفاده شد18نسخه SPSS1افزار  از نرميهاز دادهیجهت آنال

از آزمون چند . ها در سه تکرار صورت گرفت آزمونیتمام
 درصد 5ها در سطح ن دادهیانگیسه می جهت مقا2 دانکنيادامنه

  .استفاده شد
  

  ج و بحثی نتا- 3
 به يشابوری نينای اسانس مییایت ضدباکتریج مربوط به فعالینتا

ن یانگیم. ، ذکر شده است1وژن در جدول یفیسک دیروش د
نوزا، یسودوموناسائروژ يهاهی سويد براقطر هاله عدم رش

 اورئوس لوکوکوسیاستاف ،یاکلیاشرش انتروباکترائروژنز،
       6/11 و 2/16، 8/10، 7/9، 10ب ی به ترتنوکوایاایستریلو
 انتروباکترائروژنزوژن یفیسک دیج دینتا بر اساس. بود متریلیم
س  اسانییایت ضدباکترین مقاومت را در برابر فعالیترشیب
ج مربوط به اثر ینتا. از خود نشان داديشابوری نينایم

 به روش چاهک آگار در يشابورینینای اسانس مییایضدباکتر
                     ج بهیبر اساس نتا .، ذکر شده است2جدول 

                يهاهین قطر هاله عدم رشد سویانگیدست آمده م
 ،یاکلیاشرش نوزا، انتروباکترائروژنز،یسودوموناسائروژ

، 5/10، 1/12ب یبه ترت نوکوایاایستریل ولوکوکوساورئوسیاستاف
ج نشان داد قطر هاله عدم ینتا .متر بودیلی م5/13 و 2/18، 3/11

سک یش از روش دیها به روش چاهک آگار بهی سویرشد تمام
 گرم مثبت نسبت بهاسانس يهاهین سویهمچن. وژن استیفید
 يهاسکیاز د . داشتنديترشیت بی حساسيشابوری نينایم

سک یجاد شده به روش دیسه هاله ایکل جهت مقایکلرامفن
. ، ذکر شده است1ج آن در جدول یوژن استفاده شده که نتایفید

 گرم مثبت يکل بر باکتریک کلرامفنیوتیبیج نشان داد که آنتینتا
ن یترشیمتر بیلی م80/27 با قطر هاله لوکوکوس اورئوسیاستاف

 ينای اسانس میکروبیان اثر ضدمی مییسه دوتایمقا. اثر را داشت
کل یک کلرامفنیوتیبیزا با آنتيماری بيهاهی با سويشابورین

 ي برايداری درصد اختالف معن5 ينشان داد در سطح آمار
 اثر یبه طور کل. زا مشاهده شديماری بيهاهیسو یتمام
 ی مورد بررسيهاهیکل بر سویرامفنک کلیوتیبیآنت یکروبیضدم

                                                                                        
  

1. Statistical package for social science 
2. Duncan 
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ان اثر یسه میمقا.  بوديشابوری نينایشتر از اثر اسانس میب
زا يماری بيهاهی بر سويشابوری نينای اسانس میکروبیضدم

 يهايان باکتری درصد م5 ينشان داد در سطح آمار
 یا کلیاشرش و انتروباکتر ائروژنز، نوزایسودوموناس ائروژ

 يان باکتریج نشان داد مینتا. جود نداشت ويداریتفاوت معن
 5 در سطح يداری تفاوت معننوکوایا ایستریل با یا کلیاشرش

ر ی با سانوکوایا ایستریل يان باکتریدرصد وجود ندارد اما م
 يداری درصد اختالف معن5 در سطح یکروبی ميهاهیسو

ه گرم مثبت ی درصد سو5 يدر سطح آمار. دیمشاهده گرد
زا يماری بيهاهی سوی با تماموس اورئوسلوکوکیاستاف

 و یا کلیاشرش، انتروباکتر ائروژنز، نوزایسودوموناس ائروژ(
  . داشتيداریاختالف معن) نوکوایا ایستریل

Table 1 The mean inhibition zone diameter (mm) Sclerorhachisplatyrachisessential oil (SPEO) and 
chloramphenicol antibiotic on some pathogenic microorganismsbydisk diffusion agar method 

Antimicrobial substance 
Microorganism SPEO Chloramphenicol 

Pseudomonas aeruginosa 10.00 ±0.33a 18.50 ±0.60b 

Escherichia coli 10.80 ±0.40a 14.60 ±0.50b 
Enterobacter aerogenes 9.70 ±0.29a 15.00 ±0.30b 

Listeria innocua 11.60 ±0.43a 17.00 ±0.45b 

Staphylococcus aureus 16.20 ±0.30a 27.80 ±0.80b 

Means within the same row with different small letters differ significantly (p<0.05). 
Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3. 

  
 اسانس ی و کشندگیج مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگینتا
حداقل غلظت . ، ذکر شده است2 در جدول يشابوری نينایم

نوزا، یسودوموناسائروژ يهاي باکتري برایمهارکنندگ
  ولوکوکوساورئوسیاستاف ،یاکلیاشرش، انتروباکترائروژنز

گرم بر یلی م5/12 و 25/6، 25، 25،50ب ی به ترتنوکوایاایستریل
 ينای اسانس میحداقل غلظت کشندگ. تر بودیلیلیم
 400ش از ی تا ب100 در محدوده يبسته به نوع باکتریشابورین

با حداقل انتروباکتر ائروژنز .تر قرار داشتیلیلیگرم بر میلیم
تر و یلیلیگرم بر میلی م400ش از  ی بیظت کشندگغل

        100 ی با حداقل غلظت کشندگلوکوکوساورئوسیاستاف
ن مقاومت را یترن و کمیترشیب بیتر به ترتیلیلیگرم بر میلیم

حداقل . از خود نشان دادنديشابوری نينایدر برابر اسانس م
 حداقل ش ازی ذکر شده بيهاهی سوی در تمامیغلظت کشندگ

  . بودیغلظت مهارکنندگ
Table 2 The minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC) 
and well diffusion agar (WDA) of Sclerorhachisplatyrachisessential oil (SPEO) on some pathogenic 

microorganisms 

  
 یبات فنلیزان ترکین مییوکالتو جهت تعی س-نیاز واکنشگر فول

ج به دست یبر اساس نتا.  استفاده شديشابوری نينایاسانس م
ک گرم از اسانس معادل با ی در یبات فنلیزان ترکیآمده م

 از يادها دستهیفالونوئ. د بودیک اسیگرم گالیلی م63/55
د ی مهار عوامل اکسییشوند که توانای محسوب میبات فنلیترک

بات برابر با ین ترکیزان ایج نشان داد مینتا. کننده را دارند
 يناین در هر گرم از اسانس میگرم کوئرستیلی م28/62

 و ی فنلي محتويریگج مربوط به اندازهینتا.  بوديشابورین

، ذکر شده 3دول  در جيشابوری نينای اسانس ميدیفالونوئ
 با سه يشابوری نينای اسانس میدانیاکسیقدرت آنت. است

، 3ج حاصل در جدول ی قرار گرفت که نتایابیروش مورد ارز
. در هر سه آزمون از اسانس خالص استفاده شد. ذکر شده است

          به روشيشابوری نينای اسانس میدانیاکسیقدرت آنت
 يهاکالید و مهار رادیاسک ینولئی بتاکاروتن لیسنجرنگ

DPPH و ABTSدرصد 3/68، 39/52، 95/48ب ی به ترت 
  .بود

Microorganism MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) WDA (mm) 
Pseudomonas aeruginosa 25 200 12.10 ±0.50 

Escherichia coli 25 200 11.30 ±0.53 
Enterobacter aerogenes 50 >400 10.50 ±0.20 

Listeria innocua 12.5 200 13.50 ±0.51 
Staphylococcus aureus 6.25 100 18.20 ±0.46 
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Table 3 The total phenolic content, total flavonoids content and antioxidant activity of 
Sclerorhachisplatyrachisessential oil (SPEO) 

Antioxidant activity (%) Total phenolic 
content (mg GAE/g) 

Total flavonoid 
content (mg QE/g) DPPH ABTS ß-carotene-linoleic acid assay 

55.63±0.29 62.28±0.46 52.39±0.63 68.30±0.50 48.95±0.65 

  
 يهاين باکتریشی پيهاج به دست آمده از پژوهشیبر اساس نتا

 مقاومت یاهی گيها و عصاره در برابر اسانسیگرم منف
. دهندی گرم مثبت از خود نشان ميهاي نسبت به باکتريشتریب

 یواره سلولی دي روی خارجياهین امر را به وجود الیل ایدل
 که در یدر صورت. دهندی نسبت می گرم منفيهايباکتر

ه ی دواليما با غشایبات مستقی گرم مثبت ترکيهايکتربا
 در غشا و یکنند و موجب گسستگیدا می تماس پيدیپیفسفول

  ت مرگ سلولی به خارج و در نهاینشت مواد درون سلول
، درصد مهار )2012( و همکاران Tahmasebi]. 22[شوند یم

و Aspergillus flavus دو قارچ يهافی هیرشد شعاع
Fusarium verticillioidesينای توسط اسانس م 

ش یج نشان داد با افزاینتا.  قرار دادندی مورد بررسيشابورین
 از رشد ی درصد مهارکنندگيشابوری نينایغلظت اسانس م

، اثر )2014( و همکاران Sonboli]. 23[دا کردیش پیافزا
را به  Sclerorhachisleptoclada اسانس یکروبیضدم

 از رشد بر یحداقل غلظت مهارکنندگوژن و یفیسک دیروش د
ج نشان داد ینتا.  قرار دادندی مورد بررسیکروبیه می سو9

 با سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف و سیسابتل لوسیباس يهاهیسو
        تر یلیلیگرم بر میلی م8/1 یحداقل غلظت مهارکنندگ

. ت اسانس بودندیها در برابر فعالهین سویترحساس
 از خود ییار باالیمقاومت بسنوزا یآئروژ سسودومونانیهمچن

                  با س ی انتروکوکس فکالنشان داد و بعد از آن
               15 از رشد برابر با یحداقل غلظت مهارکنندگ

                      در یکروبیه مین سویترتر مقاومیلیلیگرم بر میلیم
                  گزارش شد Sclerorhachisleptocladaبرابر اسانس 

]24.[ Al- Shukaili یکروبی، اثر ضدم)2019( و همکاران 
گردان متعلق به خانواده آستراسه را اه آفتابی گيهاگل و دانه
در ابتدا عصاره گل و دانه با استفاده از .  قرار دادندیمورد بررس

ها بر  آنیکروبی ضدمتی مختلف استخراج شد و فعاليهاحالل
 قرار یابیمورد ارزی گرم مثبت و منفيهاي از باکتريه تعدادیعل

گردان اه آفتابیج نشان داد عصاره گل و بذر گینتا. گرفت
 يهاي در برابر باکتری قابل قبولیکروبیت ضدمی خاصيدارا

 گل و بذر نسبت به یعصاره آب. باشدی میگرم مثبت و منف
 یکروبیت ضدمین فعالیترشیر برده شده ب به کايهار حاللیسا

  ].25[ را داشتند
دها از ی وجود دارد و فالونوئی گوناگونیبات فنلیاهان ترکیدر گ

م یوجود رابطه مستق. شوندیها محسوب مجمله مشتقات آن
 از ياری در بسیدانیاکسی و قدرت آنتیبات فنلیان ترکیم

توان یر را من امیعلت ا. ن اثبات شده استیشی پيهاپژوهش
 یبات فنلیل موجود در ساختار ترکیدروکسی هيهابه گروه

دروژن یعنوان دهنده هل بهیدروکسی هيهاگروه. مرتبط دانست
ن یشوند به اید کننده میعمل کرده و موجب کنترل عوامل اکس

ار و یمهر]. 19[کنندی ميریون جلوگیداسیب از اکسیترت
 يدی و فالونوئی فنلباتیزان ترکی، م)1397 (یاسکندرخان

گردان متعلق به خانواده آستراسه را در زمان عصاره دانه آفتاب
ج به یبر اساس نتا.  قرار دادندی متفاوت مورد بررسيو دماها

ش ی استخراج باعث افزايش زمان و دمایدست آمده افزا
 در عصاره یبات فنلین ترکیترشیب. شد کل یبات فنلیترک

ن آن یترو کم) ساعت2گراد به مدت ی درجه سانت80 (یمتانول
به ) قهی دق30گراد به مدت ی درجه سانت30 (یدر عصاره استون

ک یگرم گالیلی  برحسب م34/30 و 02/152ب برابر با یترت
 Fazly Bazzaz].26[د بر گرم وزن خشک گزارش کردندیاس

 یاهی گونه گ422 يدی فالونوئي، محتو)2008(و همکاران 
بات یج وجود ترکینتا.  قرار دادندیمورد بررسمنطقه خراسان را 

ج ینتا]. 27[د کردیی تايشابوری نينایاه می در گيدیفالونوئ
 ین پژوهشگرن همخوانی ايهاافتهیمطالعه حاضر با 

 ينایاه می،عصاره گ)2015( و همکاران Akhlaghi.داشت
ل ی متانول، کلروفرم و اتيها را با استفاده از حالليشابورین

 از روش یبات فنلی ترکیجهت بررس. ه کردندیهاستات ت
بات یزان ترکیج نشان داد مینتا. وکالتو استفاده شدی س- نیفول
ک یگرم گالیلی بر حسب م3/172 تا 4/52 در محدوده یفنل
زان ین میترشیب. اه قرار داردید بر گرم ماده خشک گیاس

  ].9[  مشاهده شدی در عصاره متانولیبات فنلیترک
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د و مهار یک اسینولئی بتاکاروتن لیسنج رنگيهااز روش
          قدرتی جهت بررسABTS و DPPH يهاکالیراد
دان یاکسیآنت.  استفاده شديشابوری نينای اسانس میدانیاکسیآنت

 يهاکالیشود که مانع از عمل مخرب رادی گفته میباتیبه ترک
تنوع ل یاهان به دلیبات به دست آمده از گیترک. شوندیآزاد م

 منطقه رشد، یی و هواط آبی، شرایاهی گيولوژیزی و فیکیژنت
           نوع کشت صورت گرفته و روش استخراج قدرت 

و همکاران  Akhlaghi ].28[ دارند ی متفاوتیدانیاکسیآنت
 يها را با استفاده از حالليشابوری نينای، عصاره م)2015(

ن یا. دندل استات و متانول استخراج کریکلروفرم، ات
 را با ی استخراجيها عصارهیدانیاکسیپژوهشگران قدرت آنت

ج ینتا.  قرار دادندیابی مورد ارزDPPHکال یروش مهار راد
 يشابوری نينای عصاره میدانیاکسینشان داد قدرت آنت

ل استات و متانول به ی کلروفرم، اتيها با حاللیاستخراج
تر بر یلیلیوگرم بر مکری م1/71 و 4/103، 3/92ب برابر با یترت

ن ی ايهاافتهیج مطالعه حاضر با ینتا]. 9[ بود IC50حسب 
، )1397 (یار و اسکندرخانیمهر.  داشتیپژوهشگران همخوان

گردان  آفتابيها از دانهی عصاره استخراجیدانیاکسیقدرت آنت
 ي زمان و دماهایرا ط) متعلق به خانواده آستراسه (یلیآج

ج به یبر اساس نتا.  قرار دادندی بررسمتفاوت استخراج مورد
ش یم بر افزای مستقيری استخراج تاثيدست آمده زمان و دما

 در یدانیاکسین قدرت آنتیترشیب. داشتیدانیاکسیقدرت آنت
 درجه 80 ياستخراج شده در دما%)76/97(یعصاره متانول

 و Omokhua].26[ ساعت مشاهده شد2گراد به مدت یسانت
 Tithonia عصاره یدانیاکسی، قدرت آنت)2019(همکاران 

rotundifoliaمهار  متعلق به خانواده آستراسه را به روش 
از .  قرار دادندی مورد بررسABTS و DPPH يهاکالیراد

 اتانول، متانول، استون و آب جهت استخراج استفاده يهاحالل
 توان يها دارا عصارهیج به دست آمده تمامیبر اساس نتا. شد
 یدانیاکسین قدرت آنتیترشی بودند و بی مطلوبیدانیاکسیآنت

 یدانیاکسیزان قدرت آنتیم. دی مشاهده گردیدر عصاره استون
 و DPPH يهاکالیاه بر حسب مهار رادین گی ایعصاره استون

ABTSتر بر یلیلیکروگرم بر می م06/52 و 56/152ب ی به ترت
 يهاافتهیا ج مطالعه حاضربینتا]. 29[ گزارش شدIC50حسب 

  . داشتین همخوانین محققیا
  
  

  يریگجهی نت- 4
 بر هر يشابوری نينایتوان گفت اسانس میج میبا توجه به نتا
ن یبا ا.  موثر استی گرم مثبت و گرم منفيهايدو نوع باکتر
ن ی در برابر ايترشی مقاومت بی گرم منفيهايوجود باکتر

 شده يریگ اندازهيهادهند و قطر هالهیاسانس از خود نشان م
تر  گرم مثبت کميهاي نسبت به باکتری گرم منفيهايباکتر
 يدی و فالونوئی فنلي محتوي دارايشابوری نينایاسانس م. بود

ن یلذا در صورت استفاده از ا.  استی مطلوبیدانیاکسیو آنت
توان رشد یها مکیوتیبیا همراه با آنتی یی به تنهایاهیب گیترک
ب ین ترتیزا را کنترل کرد و به ايماری بيهايکتر از باياریبس

 را ییت مواد غذایفی و کیمنی مربوط به حفظ ايهاینگران
  .برطرف کرد

  

  ی تشکروقدردان- 5
 دانشگاه علوم ي و فناوریسندگان از معاونت پژوهشینو

 طرح یت مالی خوزستان جهت حمایعی و منابع طبيکشاورز
باشد ین مقاله مستخرج از آن می که ا02/991 شماره یپژوهش

 .ندینمای میتشکر و قدردان
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Resistance of microbial strains to antibiotics and controlling food safety are 
two of greatest global problems. In this research phenolic content, flavonoids, 
antioxidant capacity and antibacterial properties of 
Sclerorhachisplatyrachisessential oil were evaluated. Phenolic content and 
flavonoids of Sclerorhachisplatyrachisessential oil were measured using 
Folinciocalteu method and aluminum chloride colorimetric method 
respectively. Antioxidant capacity evaluated using DPPH, ABTS and β-
carotene bleaching assay. Agar well diffusion, agar disk diffusion, minimum 
inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 
(MBC) were used to evaluate antibacterial activity of essential oil against 
some pathogens. Results showed that total phenolic content and flavonoid of 
Sclerorhachisplatyrachis were 55.63 mg GAE/g and 62.28 mg QE/g 
respectively. Antioxidant capacity using DPPH, ABTS and β-carotene 
bleaching assay were 52.39, 68.3 and 49.95 percent respectively. In disk 
diffusion method the highest and lowest zones were 16.2 and 9.7 mm, 
belonged to Staphylococcus aureus and Enterobacter aerogenes respectively. 
In all strains MBC was higher than MIC and Gram-negative bacteria were 
more resistant to essential oil. Sclerorhachisplatyrachisessential oil showed 
favorable antibacterial and antioxidant capacity and its usage will inhibit 
growth of pathogenic bacteria.  
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