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ـ اهـان دارو یگ.  معطوف شده استیاهی با منشأ گ   ي به داروها  ياژهیر توجه و  ی اخ يهادر سال   ي دارایی
ـ    ی از اثرات درمـان    یعیف وس یت پوشش ط  ی هستند که قابل   یبات متنوع یترک ـ در ا . باشـند ی را دارا م ن ی

ـ  فنول کل، فالونوئيه شد و محتوا   یساندن ته یاه ترشک به روش خ    ی گ یپژوهش، عصاره متانول   د کـل،  ی
ـ  ) ABTS و   DPPHکـال آزاد    یمهـار راد   (یدانیاکـس یت آنت یفعال ـ د (یکروبیت ضـدم  یو خاص سک ی

ر بـاکتر     ) ی و کشندگ  یوژن، چاهک آگار و حداقل غلظت بازدارندگ      یفید  انتروبـاکتر  يهـا يآن در براـب
ـ  وژنزیاسترپتوکوکوس پ  و   لوکوکوس اورئوس یاستاف،  یفیسالمونال ت ،  ائروژنز ـ  گرد ی بررس عـصاره  . دی

ـ ی م 90/91 فنول کل    ي محتوا ي ترشک حاو  یمتانول ـ گـرم گال   یل ـ  ی ـ و فالونوئ د در گـرم     یک اس  د کـل  ی
 قـادر  ی نشان داد که عصاره متـانول     یدانیاکسیت آنت یج فعال ینتا. بودگرم   در نیگرم کوئرست یلیم 60/48

 يهـا غلظـت . باشـد یم)  درصد59/80 (ABTSو  )  درصد DPPH) 58/69 آزاد   يهاکالیبه مهار راد  
  انتروباکتر ائروژنـز يهايباکتر نمود و يری مورد مطالعه جلوگيهاسمیکروارگانی عصاره از رشد م    يباال

ر عـصاره متـانول        ين باکتر یترن و حساس  یترب مقاوم ی به ترت  لوکوکوس اورئوس یاستافو    یهـا در براـب
ـ یتواند بعنوان ترک  ی ترشک م  ین، عصاره متانول  یبنابرا. ترشک بودند  ت       یب  يهـا  مـؤثر در کنتـرل عفوـن

  .  گرددی معرفيدیپیبات لیش ترکی و اکساییایباکتر
 

 
 

 

 رانیا ییغذا عیصنا و علوم مجله                              
 

www.fsct.modares.ac.ir  مجله تیسا:   

یپژوهش_یعلم مقاله  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

7.
10

9 
] 

 [
 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
 ]

 

                               1 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.117.109
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-52252-en.html


 ...یکروبیت ضدمی و فعالییایمی شيهایژگی ویبررس                                                              یزاده بهبهانی بهروز عل ومحمد نوشاد

 110

   مقدمه- 1
 ییایمی شي از داروهای ناشیه و عوارض جانبیرویاستفاده ب

مت یشتر، قی بی به علت دسترسییاهان دارویل به مصرف گیتما
اهان یگ]. 1[ش داده است ی کمتر را افزایمناسب و عوارض جانب

ها،  فنولیازجمله پل(ست فعال یبات زی از ترکی غنییدارو
 ی برخي بر رویبا اثرات درمان) دهایها و فالونوئدیکاروتنوئ

باشند یابت و سرطان می، دی گوارشيهايماریها مانند بيماریب
اهان یست فعال موجود در گیبات زیگر ترکی دياز سو]. 2[

ن مواد را به ی ایدانیاکسیت آنتیجاد خاصیل ای به دلییدارو
. کندیل می تبدي سنتزيهادانیاکسی آنتي برای مناسبینیگزیجا

ف ی طيها بر رو آنی و مهارکنندگیت کشندگین خاصیهمچن
زا و مولد فساد، استفاده يماری بيهاسمیکروارگانی از مياگسترده

  ]. 3[ش داده است ی را افزایعین مواد طبیاز ا
ده متعلق به خانوا) .Rumex alveollatus L(اه ترشک  یگ

Polygonaceaceران رشدی ای بوده که در مناطق کوهستان  
 است يا پهن، آبدار و ترش مزهيها برگياه داراین گیا. کندیم

 گذشته يهااز زمان. دیروی اول و دوم فصل بهار ميهاو در ماه
 و یدگی، گزیاه ترشک جهت درمان سوختگیاز گل و برگ گ

      زارها، اه ترشک در کشتیگ]. 4[شود ی استفاده میکوفتگ
 رشد یها به صورت وحشها و رودخانهزارها، کنار جادهچمن

 ياه در کاهش قند، کلسترول و ترین گیدمنوش ا. کندیم
ت یاه در تقوین گین ایهمچن. باشدید خون مؤثر میریسیگل

 و دفع ییزداعملکرد معده، کبد و قلب نقش داشته و در سم
 یدر طب سنت]. 5[باشد یز اثر بخش می نيماری از بیعفونت ناش

، تب و التهاب، ی درمان اسهال، مشکالت گوارشياه براین گیاز ا
اهان خانواده یگ. شودیها و تومورها استفاده مسرطان

Polygonaceaceد، یکوزیل پروپان گلی فنيادیر زی مقادي حاو
، C يهانیتامین، ویعالوه بر ا. باشندید میساکارید و پلیفالونوئ

A و Bک ی مانند اگزالی آليدهای، اسیبات فنولید، ترکی، کاروتنوئ
م، ی مانند کلسیدها و مواد معدنید، ترپانوئیک اسید و مالیاس
باشد  یاه مین گیبات موجود در ای و آهن از جمله ترکيم، رویزیمن
 ترشک ی آليها عصارهیکروبی و ضدمیدانیاکسیت آنتیفعال]. 1[

  ].  4[گزارش شده است ) 1393( و همکاران يدر مطالعه مراد

اه ترشک، هدف از یبات موجود در گیها و ترکیژگیبا توجه به و
زان فنول، ین مییاه و تعین گی ایعصاره متانوله ین پژوهش تهیا

 آن بر یکروبیت ضدمی و فعالیدانیاکسیت آنتید، خاصیفالونوئ
  . امل فساد بودزا و عيماری بيهاسمیکروارگانی از مي تعداديرو
  

  ها مواد و روش- 2
  ییایمی مواد ش- 2-1

 و DPPHن، یکوئرستد، یک اسیگال، وکالچویس - نیفولمعرف 
ABTSکشت مولر يهاطیو مح) کایآمر(گما ی از شرکت س 

وم از شرکت یتترازولفنلي بالنک و محلول ترسکینتون، دیه
  .ه شدندیته) آلمان(مرك 

  یکروبی ميهاهی سو- 2-2
لوکوکوس یاستاف، یفیسالمونال ت، انتروباکتر ائروژنز يهايباکتر

 گروه یکروبیون میاز کلکس وژنزیاسترپتوکوکوس پ و اورئوس
 و منابع ي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای صنایعلوم و مهندس

  .دیه گردی خوزستان تهیعیطب
  یه عصاره متانولی ته- 2-3

 ياه در هوای، گاه ترشکید گییز کردن و تأی، تميآورپس از جمع
اه ی گرم از گ200سپس . دید خشک گردیآزاد توسط نور خورش

 ساعت هم 72 درصد مخلوط و به مدت 80پودر شده با متانول 
 با استفاده از یلتر، حالل آلیپس از عبور محلول از ف.  زده شد

خارج ) گرادی درجه سانت35 يحداکثر دما (یاواپراتور چرخش
در انتها، پودر استخراج شده در ظروف درب دار در . دیگرد
 و ییایمی شيهاکاژل تا زمان انجام آزمونیلی سيکاتور حاویدس

  ]. 6[ شد ي نگهداریکروبیضد م
  زان فنول کلین میی تع- 2-4
 و وکالچویس - نی عصاره با استفاده از معرف فولزان فنول کلیم

 1ن آزمون یدر ا. دیدن گریید تعیک اسیاستفاده از استاندارد گال
 100 يبه ظرف حاو) تریلیلیگرم در میلی م5(تر عصاره یلیلیم
         تر معرفیلیلی  م5سپس . تر آب مقطر اضافه شدیلیلیم

پس از .  هم زده شدیوکالچو اضافه و محلول به خوبیس -نیفول
)  درصد20(م کربنات یتر محلول سدیلیلی م15قه، ی دق8گذشت 

-یلی م100 با استفاده از آب مقطر به ییضافه و حجم نهاها ابه آن

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

7.
10

9 
] 

 [
 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
 ]

 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.117.109
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-52252-en.html


   1400آبان ،18 دوره ،117 شماره                                                                                            رانیا ییغذا عیصنا و علوم مجله
 

  111

 ساعت، جذب 2 محلول به مدت يبعد از  نگهدار. دیتر رسیل
مقدار فنول . دی گرديریگ نانومتر اندازه760موج نمونه در طول
د در گرم عصاره گزارش شد ی اسکیگرم گالیلیکل بر حسب م

]7 .[  
  د کلیزان فالونوئین میی تع- 2-5

) 1400(ا و همکاران ید کل طبق روش مهرنی فالونوئيریگهانداز
تر یلکروی  م75تر عصاره به یلیلی م1ب که ین ترتیبه ا. انجام شد

پس . تر آب مقطر اضافه شدیلیلی م25/1 درصد و 5م یت سدیترین
د به آن ی کلرايوم ترینیتر آلومیلکروی م150قه ی دق6از گذشت 
 ي نگهداریکیقه در تاری دق5ت ها به مدنمونه. دیاضافه گرد

جذب . ها اضافه شد موالر به آن1تر سود یلیلی م1شدند و سپس 
  ]. 8[ شد يریگ نانومتر اندازه510موج ها در طولنمونه

  یدانیاکسیت آنتیزان خاصین میی تع- 2-6
 کال آزادی مهار راد وDPPHکال آزاد یمهار راد از دو روش

ABTS عصاره یدانیاکسیت آنتیخاص يریگبه منظور اندازه 
  . اه ترشک استفاده شدی گیمتانول

  DPPHکال آزاد ی مهار راديریگاندازه -2-6-1
تـر عـصاره،   یلکروی م100 يش حاوی آزمايهان روش، به لوله یدر ا 

مـوالر اضـافه    یلـ ی م DPPH 1/0 یتـر محلـول متـانول     یلیلی م 9/3
 يقه در دما  ی دق 30ها به مدت    پس از مخلوط شدن ، نمونه     . دیگرد

 بـه کـار گرفتـه    يهـا از محلول .  شدند ي نگهدار یکیاتاق و در تار   
شده بدون عصاره به عنوان نمونه کنترل و از متانول جهـت صـفر               

هـا در  جـذب نمونـه  . دیـ کردن دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده گرد    
 یدرصـد مهارکننـدگ   .  شـد  يریـ گ نـانومتر انـدازه    517مـوج   طول

  :دیر محاسبه گردیبا استفاده از رابطه ز DPPH  کالیراد
  

 Free radical scavenging (%) =  
(A blank- A sample)/ A sample ×100 
 

 پـس از  DPPH جـذب محلـول   A sampleن رابطـه  یـ که در ا
 جذب محلـول  A blank از عصاره و یواکنش با غلظت مشخص

DPPH9[باشد ی با متانول م .[  
  ABTSکال آزاد یمهار راد -2-6-2

ن یبد. دیه گردیتهABTS  آزاد يهاکالین روش ابتدا رادیدر ا
ه ی در آب تهABTSموالر یلی م7 با غلظت یب که محلول آبیترت

  45/2 به ییم پرسولفات غلظت نهاید و با افزودن پتاسیگرد
 ي ساعت در دما16ه شده به مدت یمحلول ته. دیموالر رسیلیم

 يهاکالیراد.  شدي نگهداریکیگراد در محل تاری درجه سانت25
 در 7/0 ± 02/0دن به جذب ید شده تا رسی تولABTS یونیکات

در ادامه، . دیق گردی نانومتر با استفاده از متانول رق734موج طول
 یونیتر محلول کاتیلیلی م9/3 به یتر از عصاره متانولیلکروی م300
 محلول يقه نگهداری دق5پس از .  اضافه شدABTSکال یراد

 عصاره مطابق رابطه یدانیکسایت آنتید و فعالیجذب آن ثبت گرد
  ]:10[د یر محاسبه گردیز

Free radical scavenging (%) = 
 (A blank- A sample)/ A sample ×100 

  
 پس از ABTS جذب محلول A sampleن رابطه یکه در ا

 جذب محلول A blank از عصاره و یواکنش با غلظت مشخص
  .باشدیبالنک م

   عصارهیکروبیت ضدمین خاصیی تع- 2-7
  وژن یفیسک دی د-2-7-1
گرم در یلی م200 و 150، 100، 50 يهان منظور ابتدا غلظتیبد
کرون ی م22/0 يلترهایه و با استفاده از فیتر عصاره تهیلیلیم

 20ل به مدت ی بالنک استريهاسکیسپس د. دیل گردیاستر
ه یپس از ته. ها قرار داده شدک از غلظتیقه در هر یدق

 ي آغشته شده به عصاره رويهاسکی دیکروبیون میسوسپانس
 24ها به مدت تیپل. دیت گردینتون آگار تثبیهط کشت مولر یمح

- و قطر هالهيگذارگراد گرمخانهی درجه سانت37 يساعت در دما

 شد يریگها با خط کش اندازهسکی عدم رشد اطراف ديها
]11  .[  
   چاهک آگار-2-7-2

 5/0معادل استاندارد  (یکروبی ميهاونین روش سوسپانسیدر ا
ط مولر ی شکل در سطح محLله یبا استفاده از م) مک فارلند

پت ی پيسپس با استفاده از انتها. نتون آگار کشت داده شدیه
 کشت يهاطیمتر در سطح محیلی م6 با قطر  چاهک4پاستور 

 درجه 37 يها در دماتی پليگذارپس از گرمخانه. جاد شدیا
 عدم رشد اطراف هر يها ساعت قطر هاله24گراد به مدت یسانت

  ].  12[ شد يریگمتر اندازهیلیها بر حسب مک از چاهکی
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 و ی حداقل غلظت مهارکنندگيریگ اندازه-2-7-3
  یکشندگ

اه ترشـک بـا   یـ  گی متـانول  عـصاره  ی متـوال  يهـا ه رقـت  یپس از ته  
                           نتـــــون بـــــراث یط کـــــشت مــــولر ه یاســــتفاده از محـــــ 

تــر  یکرولی م100، )400 و 350، 300، 250، 200 ،150، 100، 50(
 يهـا  بـه چاهـک  یه شده عصاره متـانول ی ته يهاک از رقت  یاز هر   

ـ یون م یتر از سوسپانـس   یکرولی م 10 ي حاو يا خانه 96 تیپل  یکروب
ک یـ پـس از گذشـت     . دیـ اضـافه گرد  )  مک فارلند  5/0استاندارد  (

تـر از معـرف   یکرولی م10گراد، ی درجه سانت37 يشبانه روز در دما  
هـا اضـافه    به چاهـک  ) تریلیلیگرم بر م  یلی م 5(  1ومیتترازولفنليتر

 درجه  37 ي ساعت در دما   3 به مدت    يگذارگرمخانه پس از   . شد
 یر رنگـ  ییچگونه رشد و تغ   ی که در آن ه    ین غلظت یگراد کمتر یسانت

. دی گزارش گرد  یمشاهده نشد، به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگ      
ـ تـر از هـر   یکرولی م100، یحداقل غلظت کشندگ ن  ییجهت تع  ک ی

نتـون  یط کشت مولر هی محير رنگ بر رو  یی بدون تغ  يهااز چاهک 
 درجـه  37ي سـاعت  در دمـا  24آگار کشت داده شد و بـه مـدت        

، ي فاقد رشد بـاکتر    يهاغلظت. دی گرد يگراد گرمخانه گذار  یسانت
  ].13[ گزارش شد یبه عنوان حداقل غلظت کشندگ

  يز آماری آنال-2-8
ه و یـ تجز. ن پژوهش در سه تکرار انجام شدند   ی ا يها آزمون یتمام
 انجـام شـد و    18 نسخه   SPSSافزار  ج با استفاده از نرم    یل نتا یتحل

 95نـان   یطرفه و آزمون دانکن در سـطح اطم       کیانس  یز وار یاز آنال 
ـ      یص معن یجهت تشخ ) p<0.05(درصد   ن یدار بـودن اخـتالف ب

  . دیها استفاده گردنیانگیم
  

  ج و بحثی نتا-3
شـوند  یافت مـ ی یرخوراکی و غیاهان خوراک ی در گ  یبات فنول یترک

ن مــواد یــا]. 14[باشــند ی مــی متنــوعیکیولــوژی اثــرات بيو دارا
 و یدروژن دهنـدگ یـ ، هیاکننـدگ ی قـدرت اح ي دارا یدانیاکـس یآنت

 ییم غـذا  یـ  رژ يها برا ت آن یگانه بوده و اهم   یژن  ی اکس يسرکوبگر
بـات گـزارش شـده اسـت     ین ترکیـ  ایکروبیضدمانسان و خواص  

اه ترشک  ی گ ین پژوهش، مقدار فنول کل عصاره متانول      یدر ا ]. 15[

                                                             
1. Triphenyltetrazolium chloride  

د در گـرم عـصاره و مقـدار         یک اسـ  یـ گـرم گال   یلی م 90/91برابر با   
گـرم   در نیگـرم کوئرسـت  یلـ یم 60/48د کـل آن برابـر بـا         یفالونوئ

 يبـرا  مقدار فنول کل یدر پژوهش ). 1شکل  (عصاره به دست آمد     
ـ  از گيا گونهیعصاره اتانول ) Rumex acetosella(اه ترشـک  ی

د در گرم عـصاره گـزارش شـد اسـت        یک اس یگرم گال یلی م 21/69
ـ  يهـا  عصاره يزان فنول کل برا   ین م یهمچن]. 16[  و  ی، متـانول  ی آب

 7/59، 2/37ب یبه ترت) Rumex scutatus(اه ترشک ی گیاستون
د یـ عـصاره و مقـدار فالونوئ  د در گرم  یک اس یگرم گال یلی م 2/42و  

ن در گـرم    یگـرم روتـ   یلـ ی م 2/9 و   2/40،  2/17ب  یها به ترت  کل آن 
د یـ زان فنـول و فالونوئ    یتفاوت م ]. 17[عصاره گزارش شده است     

 و ییط آب و هـوا یل تفاوت در شرایکل در مطالعات مختلف به دل    
ط، مقدار آب و نـوع خـاك   ی محل رشد مانند ارتفاع مح    ییایجغراف

ز در اخـتالف    یـ  ن يریگ مختلف اندازه  يهان روش ی همچن .باشدیم
  ]. 10[باشد یبات مؤثر مین ترکیان ایم

  
Fig 1 Total phenolics and flavonoids content of 

Rumex alveollatus methanolic extract.  
  
.  نـشان داده شـده اسـت     2 در شـکل     یدانیاکـس یت آنت یزان فعال یم

ت در روش مهـار  ین خاصـ یـ زان ایـ شود میهمانطور که مشاهده م 
ب برابـر بـا     یـ  بـه ترت   ABTSکـال   ی و مهـار راد    DPPHکال  یراد
ـ ا. باشدی درصد م  59/80 و   58/69 ) 2013(روگلو  یر و سـاگ   یلیسبی

ــ ــیخاص ــسیت آنت ــانول یدانیاک ــصاره ات ــه ی ع  Rumex گون

acetosella کـال آزاد  ی مختلف از جمله مهار رادياه را به روش
DDPH اه را بـه  یـ  گ ي بـاال  یدانیاکـس یت آنتـ  ی و فعال  يریگ اندازه

 و همکــاران يمــراد]. 16[ فنــول آن نــسبت دادنــد ير بــاالیمقــاد
زان یـ اه ترشـک م   یـ  گ ی و اتانول  ی آب يها عصاره یدر بررس ) 1393(
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عـصاره  شتر از   یـ  را ب  ی عصاره اتـانول   یدانیاکسیت آنت یفنول و فعال  
 يدیـ بات فالونوئ ی موجود در نمونه را ترک     ین ماده آل  یشتری و ب  یآب

 ي بـاال یدانیاکسیت آنتی فعاليگریدر مطالعه د  ]. 4[گزارش کردند   
 آن یبـات فنـول  ی ترکير بـاال ی بـه مقـاد  Rumex crispusگونـه  

  ]. 18[نسبت داده شده است 

  
Fig 2 Antioxidant activity of Rumex alveollatus 

methanolic extract.  
  

در .  آورده شـده اسـت  3وژن در شـکل  یـ فیسک دیـ ج آزمون د ینتا
 يهـا ي در بـاکتر یتر عـصاره متـانول    یلیلیگرم در م  یلی م 50غلظت  

ــز ــاکتر ائروژن ــیســالمونال ت، انتروب ــترپتوکوکوس پ و یف ــاس  وژنزی
ن یـ  مشاهده نشد که نشان از مقاومـت ا   ي عدم رشد  چگونه هاله یه

ـ . باشدین غلظت عصاره میها به ا  يباکتر  100ن در غلظـت  یهمچن
ـ تـر ن  یلیلیگرم در م  یلیم ه  انتروبـاکتر ائروژنـز    يز در بـاکتر   ی  يا هاـل

 عـدم رشـد در   يها هاله انتروباکتر ائروژنز يدر باکتر . مشاهده نشد 
ــت ــی گــرم در م200 و 150 يهــاغلظ             اخــتالف يتــر دارایلیل

استرپتوکوکوس  و   یفیسالمونال ت  يهايدر باکتر .  بودند يداریمعن
 200 و   150،  100 يهـا جـاد شـده در غلظـت      ی ا يهـا  هالـه  وژنزیپ
. گر بودنـد یکـد ی با يداری اختالف معن يتر دارا یلیلیگرم در م  یلیم

ه  ی در تمام  لوکوکوس اورئوس یاستاف ين در باکتر  یهمچن  يهـا  هاـل
گـرم در   یلـ ی م 200 و   150،  100،  50 يهـا شـده در غلظـت    جاد  یا
تـوان  ی، مـ  یطـور کلـ   به.  مشاهده شد  يداریتر اختالف معن  یلیلیم
 انتروبـاکتر  ی مـورد بررسـ  يهـا ين بـاکتر یجه گرفـت کـه در بـ       ینت

 لوکوکوس اورئـــوسیاســـتاف و ين بـــاکتریتـــر مقـــاومائروژنـــز
  . اشدبیاه ترشک می گی به عصاره متانولين باکتریترحساس

  
Fig 3 In vitro antibacterial effect of Rumex 

alveollatus methanolic extract based on disk diffusion 
agar method.  

  
مطـابق  .  نشان داده شده است4ج آزمون چاهک آگار در شکل       ینتا

 در یفــیســالمونال ت و انتروبــاکتر ائروژنــز يهــايج، در بــاکترینتــا
 ي عـدم رشـد    چگونـه هالـه   یتـر ه  یلیلـ یگـرم در م   یلی م 50غلظت  

 200 و   150،  100 يها عدم رشد در غلظت    يهاهاله. ل نشد یتشک
سـالمونال   و انتروبـاکتر ائروژنـز   يهـا يتـر در بـاکتر   یلیلیگرم در م  

  . گر بودندیکدی با يداری اختالف معني دارایفیت

  
Fig 4 In vitro antibacterial effect of Rumex 

alveollatus methanolic extract based on well 
diffusion agar method.  

  

 يهـا يهـا در بـاکتر     غلظت یجاد شده در تمام   ی ا يهان هاله یهمچن
ــتاف ــوسیاس ــترپتوکوکوس پ و لوکوکوس اورئ ــاس     اخــتالفوژنزی

سک یـ ز هماننـد روش د    یـ ن آزمون ن  یدر ا .  مشاهده شد  يداریمعن
 لوکوکوس اورئوس یاستاف و    انتروباکتر ائروژنز  يهايوژن باکتر یفید
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هـا در برابـر عـصاره    ين بـاکتر یتـر ن و حـساس یترب مقاومیبه ترت 
 یج حــداقل غلظـت مهارکننــدگ ینتـا . باشــندی ترشــک مـ یمتـانول 

ــ) 1جــدول ( ــشان م ــردهــد کــهین ــدگی کمت         ین غلظــت مهارکنن
 و لوکوکوس اورئـوس یاسـتاف مربوط به   ) تریلیلیگرم در م  یلی م 50(
انتروبـاکتر  مربوط بـه    ) تریلیلیگرم در م  یلی م 200(ن غلظت   یشتریب

ن یتـر  حساس لوکوکوس اورئوس یاستافرو  نیاز ا . باشدی م ائروژنز
ـ . نـد یآیم به شمار    ين باکتر یتر مقاوم  انتروباکتر ائروژنز  و ن یهمچن

 ین غلظـت کـشندگ    ی بـا کمتـر    لوکوکوس اورئـوس  یاسـتاف  يباکتر
ن یشتریـ  بـا ب انتروبـاکتر ائروژنـز   و ين باکتر یترحساس) 1جدول  (

  . باشدی می به عصاره متانولين باکتریتر مقاومیغلظت کشندگ

ن پژوهش در مطالعات مختلـف نـشان داده شـده        یج ا یمطابق با نتا  
 گـرم  يهـا يسه بـا بـاکتر  یـ رم مثبـت در مقا     گ يهاياست که باکتر  

باشـند کـه    یتـر مـ    حـساس  یاهی گ يهاها و اسانس   به عصاره  یمنف
ان یـ  بين دو نـوع بـاکتر    یـ واره ا یـ علت آن اختالف در ساختمان د     

 گـرم  يهـا ي محکم بـاکتر ی خارجيغشا]. 20 و 19 [شده است 
ت ید بوده که منجـر بـه محـدود        یپوساکاری از ل  یده و غن  یچی پ یمنف
ــ کــه دیدر حــال. شــودی مــیکروبیبــات ضــدمیتــشار ترکان واره ی

ر متـراکم   یـ م و غ  یکان ضـخ  یدوگلیـ  گـرم مثبـت از پپت      يهـا يباکتر
ــشک ــدان  یت ــت چن ــه مقاوم ــده ک ــول یل ش ــر مولک ــا در براب  يه
  ].21[دهد ی از خود نشان نمیکروبیضدم

Table 1 In vitro antibacterial effect of Rumex alveollatus methanolic extract based on minimum 
inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration methods 

Minimum bactericidal concentration 
(mg/mL)  

Minimum inhibitory concentration 
(mg/mL)  Microorganism type 

> 400 200 E. aerogenes 
400 100 S. typhi 
200 50 S. aureus 
200  100 S. pyogenes 

  
تـر  سک و چاهک، بـزرگ   یها در روش د   سه اندازه قطر هاله   یدر مقا 

م یتـوان بـه تمـاس مـستق       یها در روش چاهک را م     بودن قطر هاله  
 کـه  یدر حـال . ن روش نسبت داد   یها در ا  سمیکروارگانیعصاره با م  
 پـس از عبـور از       یکروبیب ضـدم  یـ وژن ترک یفیسک د یدر روش د  

 ماننـد  ییابد کـه فاکتورهـا  ییط کشت انتقال میسک به سطح مح ید
ــا  ــا در ره ــان و دم ــ ش آنیزم ــؤثر م ــا م ــد یه ــرات ]. 22[باش اث

 مختلـف   يهـا اه ترشـک در پـژوهش     یـ  گ يهـا  گونـه  یکروبیضدم
 یکروبیت ضــدمیخاصــ]. 24 و 23، 18، 4[ شــده اســت یبررســ

 روش چاهک آگار و حداقل غلظـت   2ا استفاده از    عصاره ترشک ب  
 یاه بـر تمـام    یـ ن گ ید که عصاره ا   ی و گزارش گرد   ی بررس یکشندگ

 گـرم  ي گرم مثبت، بـاکتر   يباکتر( مورد مطالعه    يهاسمیکروارگانیم
ــ ــارچیمنف ــدم يدارا)  و ق ــر ض ــوده و در ایکروبی اث ــ ب ــی ن ین ب
باشـند  ی برخـوردار مـ    يشتریت ب ی گرم مثبت از حساس    يهايباکتر

 و  ی متـانول يهـا  عـصاره یکروبی اثر ضـدم يگریدر مطالعه د  ]. 25[
 ی شده در استان لرستان مورد بررس      يآوراه ترشک جمع  ی گ یاتانول

 يه شـده دارا یـ د که هـر دو عـصاره ته     یقرار گرفت و گزارش گرد    
ــ ــدمیخاص ــلیکروبیت ض ــوجه قاب ــر رویت ــاکتري ب ــاي ب  يه

ـ   اورئـوس  لوکوکوسیاسـتاف  و   نـوزا یسودوموناس ائروژ  باشـند  یم
]26 .[  
  

   يریگجهی نت-4
 گذشته بخاطر مزه تـرش آن مـورد توجـه      يهااه ترشک از زمان   یگ

ــا ایبــوده و مــصرف خــوراک نحــال، اطالعــات ی داشــته اســت؛ ب
ـ  دارو يهـا  در مورد جنبه   يمحدود  وجـود  ی آن در منـابع علمـ  یی

اه ترشـک  یـ  گین مطالعه نشان داد که عـصاره متـانول        یج ا ینتا. دارد
ـ  بـا فعال   يدیـ  و فالونوئ  یبات فنول ی از ترک  یغن  یدانیاکـس یت آنتـ  ی

ف یـ  ترشـک از ط ین، عصاره متانولیعالوه بر ا . باشدیتوجه م قابل
ط ی عامـل عفونـت و فـساد در شـرا          يهاسمیکروارگانی از م  یعیوس

توانـد  ین مطالعـه مـ    یـ ج ا ین، نتـا  یبنـابرا .  نمود يری جلوگ یتنبرون
ـ اه دارویـ ت گیـ اهم شتر از گذشـته نـشان دهــد و   یـ ترشـک را ب  یی

ـ  از ط يریشگیـ ت استفاده جهت پ   یاه قابل ین گ ی ا یعصاره متانول  ف ی
 را دارا ی و عفـون   یمنـ یستم ا یـ ، س ی التهـاب  يهـا يمـار ی از ب  یعیوس

  . باشدیم
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  ر و تشکری تقد- 5
 و یدانند از معاونت پژوهشیسندگان مقاله بر خود الزم مینو

ل ی خوزستان به دلیعی و منابع طبيز دانشگاه علوم کشاوريفناور
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیحما
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In recent years, special attention has been devoted to plant-derived drugs. Herbal 
medicines contain versatile compounds with a vast range of therapeutic effects. In 
this study, methanolic extract of Rumex alveollatus L. was obtained thorough the 
maceration method, and its total phenol content, total flavonoid content, antioxidant 
activity (DPPH and ABTS radical scavenging methods) and antimicrobial property 
(disk diffusion agar, well diffusion agar, and minimum inhibitory/bactericidal 
concentration) against Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella 
typhi, and Streptococcus pyogenes were evaluated. The methanolic extract of Rumex 
alveollatus contained 91.90 mg gallic acid/g total phenols and 48.60 mg quercetin/g 
total flavonoids. Antioxidant activity results showed that the extract was able to 
scavenge DPPH (69.58%) and ABTS (80.59%) free radicals. The growth of 
microorganisms was inhibited in the presence of high concentrations of the extract, 
and E. aerogenes and S. aureus were the most resistant and sensitive bacterial 
species to the methanolic extract of Rumex alveollatus. Therefore, Rumex 
alveollatus methanolic extract could be introduced as an effective compound in 
controlling bacterial infections and oxidation of lipid-based compounds.   
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