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 چکیده
ستفاده از   سرخ بن، عصاره گیاه  پژوهشدر این  شد      هایحاللبا ا ستخراج  سیون ا سرا ستخراج، ترکیبات فنول کل،   .متانول و آب و به کمک روش ما راندمان ا
سیدانی آنتیفعالیت  سولفونیک   - 6 -تیازولین اتیل بنزو - 3 -آزینو بیس -2، 2و ( DPPH)پیکریل هیدرازیل  -1دی فنیل  -2و  2 هایرادیکال)بر پایه مهار  اک
سید )  ضدمیکروبی )بر پایه  (ABTSا سک دیفیوژن آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت  ایهآزمون( و اثر  شندگی(  دی صاره ک سه  یگر مقیکدبا  هاع ای
درصد  6/4ترتیب بهعصاره آبی  ود در حالی که برایب mg GAE/g 22/22درصد و  11/7ترتیب بهراندمان استخراج و میزان ترکیبات فنولی عصاره متانولی گردید. 

باالتر  یتوجهقابلطور هب( 22/2و  mg/mL 22/2ترتیب به ABTSو  DPPHهای )برحسب رادیکال عصاره آبی   اکسیدانی آنتیفعالیت  .بود mg GAE/g 22/62و 
بر ظرفیت  مؤثروجود ترکیبات فنولی تنها عامل  دهدمیبود که نشان ( 12/7و  mg/mL 33/5ترتیب به ABTSو  DPPHهای )برحسب رادیکالاز عصاره متانولی 

سیدانی آنتی صاره   اک شد نمیع صاره متانولی برای باکتری   مهارمیزان حداقل غلظت . با شد ع ، Streptococcus pyogenes ،Listeria innocuaهای کنندگی از ر
Entrobacter aerogenes ،Escherichia coli  وPseudomonas aeruginosa لیتر بود در حالی گرم بر میلیمیلی 75/12و  75/12، 75، 62/4، 62/4ترتیب به
ای همیزان حداقل غلظت کشندگی عصاره متانولی برای باکتری  لیتر بود. گرم بر میلیمیلی 5/37و  5/37، 75، 37/2، 62/4سرخ به ترتیب  که برای عصاره آبی بن 

Streptococcus pyogenes ،Listeria innocua ،Entrobacter aerogenes ،Escherichia coli  وPseudomonas aeruginosa 75/12، 75/12ترتیب به ،
با توجه به لیتر بود. میلیگرم بر میلی 75و  151، 311، 5/37، 5/37ترتیب ساارخ بهلیتر بود در حالی که برای عصاااره آبی بنگرم بر میلیمیلی 5/37و  151، 151
ستفاده   سرخ بنعصاره گیاه  نتایج،  سیدهای چرب      دارندهنگهعنوان هبقابلیت ا سیون غذاهای حاوی ا سیدا شباع یغطبیعی جهت جلوگیری از اک نین کنترل و همچ را
 .  باشدمیو مولد فساد را دارا  زابیماری هایباکتریرشد 

 
 ، ترکیبات فنولی.، فعالیت ضدمیکروبیاکسیدانیآنتی، عصاره متانولی و آبی، فعالیت سرخبنگیاه کلیدی:  هایواژه

 

 12مقدمه
ی اثرات بررسااا، هابیوتیکآنتیدر برابر افزایش مقاومت باکتریایی 

جهت گسترش گروهی   را های گیاهیصاره عها و ضدمیکروبی اسانس  
 ,.Rahman et al) افزایش داده است  از ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی 

سوی دیگر،   (.2009 س از  سیون لیپیدهای  یاک مواد خام یا موجود در دا
شده   صوالت  و کاهش کیفیت ایجاد طعم نامطلوب  سبب فراوری  مح

فاده از  ا .شاااودمیغذایی   یدان آنتیسااات ند  سااانتزهای  اکسااا مان  ی 
BHA3وBHT4 به دلیل اثرات  ،با وجود افزایش پایداری محصااوالت
بات  سااامی  با ایمنی و ساااالمت     را هایی  نگرانیاین ترکی طه  در راب

                                                           
شکده دان ،ییغذا عیصنامهندسی گروه علوم و  ،استادیارو  دانشیارترتیب به -2و  1

مالثانی،  ،خوزستان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،ییاذغ عیو صنا یعلوم دام
 ایران.

 (Email: hojjati@asnrukh.ac.ir:             مسئول نویسنده -)* 

گیاهان  (.Tepe et al., 2005) ایجاد کرده اسات  غذاییمحصاوالت  
سیدها،  ا طیف وسیعی از ترکیبات فنولی از جمله فنولیک حاوی دارویی 

 بر عالوهاین ترکیبات  وجود  باشاااند.  میغیره ها و  ، تانن فالوونوئیدها  
 رایبند جایگزین مناساابی توادانی که مییاکسااایجاد خاصاایت آنتی

اثرات  دارای (،Pirbalouti, 2019) دهای ساانتزی باشاااکساایدانآنتی
که   بودهزا بیماری  های میکروارگانیسااام بر  مهارکنندگی و کشاااندگی   

 Alizadeh Behbahani) افزایش داده استبه شدت  هااستفاده از آن

et al., 2017.) 

DOI: 10.22067/ifstrj.v17i1.85992 
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  Alliaceae خانوادهجنس  نیترمهمو  نیتربزرگ Alliumجنس 
با یکدیگر شااکل  باشااد که از نظر طعم، رنو وگونه می 711شااامل 

  فعالیتاین جنس دارای  (.Rouis-Soussi et al., 2014)تفاوت دارند 
باکتری   قارچ  ، ضاااد بات  وجود ضااادویروو بوده و  و یضاااد  ترکی

ده از آن را اسااتفا ،و ترکیبات فنولی متعددگوگرد اکساایدانی قوی، آنتی
  (.Pirbalouti, 2019) در صنعت غذا افزایش داده است

 وپیازدار  ، گیاهیسرخ بنمحلی با نام  Allium jesdianum گونه
نه     که  بوده  مقاوم  ارتفاعات غرب و جنوب غربی   و در ارتفاعات مدیترا
ستفاده از آن در درمان     شود یافت میایران  شته ا  هایبیماریو از گذ

؛ Kalantari et al., 2018)مؤثر بوده اساات  یروماتیساام گوارشاای و
سردگی     همچنین اثر  .(1325 امیری، ضداف سرطانی و  صاره  ضد این  ع

؛ درستی و همکاران، Mousavi et al., 2017ت )گیاه گزارش شده اس
1326.) Naeini صاره ( 2121همکاران ) و  تهیهرا  سرخ بنآبی گیاه  ع

 .کردند تایید Candida و اثر ضدقارچی آن را بر
نی و اکسااایدافعالیت آنتیبومی بودن گیاه بن سااارخ، با توجه به    
به      آن و افزایش نگرانی مصااار ضاااادمیکروبی  بت  نده نسااا کن

های بیوتیکرویه از آنتیهای ساانتزی و اسااتفاده بی اکساایدانآنتی
سی   شیمیایی رایج،  سیل هد  از این پژوهش برر س آنتی پتان یدانی و اک
 هایتریباک بر سرخبنهای آبی و متانولی گیاه عصارهاثر ضدمیکروبی  

Streptococcus pyogenes ،Listeria innocua ،Entrobacter 

aerogenes ،Escherichia coli  وPseudomonas aeruginosa  
 .  باشدمی
 

 هامواد و روش
 های میکروبیگیاه، مواد شیمیایی و محیط کشت تهیه

 أییدپس از تتهیه و  راحمدیو بو هیلویکهگاسااتان ساارخ از گیاه بن
شاورزی    شکده ک شاورزی و     ،جنس و گونه آن در دان شگاه علوم ک دان

در دمای  ،عصاااره تهیهجهت  ساارخ، گیاه بنمنابع طبیعی خوزسااتان
ساااپس با آسااایاب خشاااک و محیط و در ساااایه به مدت یک هفته 

ر مولو مولر هینتون آگار  هایمحیط کشاات .پودر گردید آزمایشااگاهی
 از شاارکت درصااد 26، متانول ت مرک )آلمان(از شاارکهینتون براث 

 ABTS2، رادیکال DPPH1رادیکال و  صنایع شیمیایی غدیر )ایران(،  

نل عر  تریم و کا(    از شااارکت  تترازولیومف خریداری  سااایگما )آمری
 . ندگردید
 

 عصاره   تهیه
های آبی و عصاااره تهیه جهت)ماسااراساایون( از روش خیساااندن 

فزودن ترتیب با اهای آبی و متانولی بهمتانولی اسااتفاده گردید. عصاااره

                                                           
1 2, 2-Diphenyl-1- picrylhydrazyl 

درصد   26متانول  ولیتر آب مقطر میلی 511گرم گیاه پودر شده به   51
ساعت در آزمایشگاه نگهداری و    24 و آبی متانولی عصاره تهیه شدند.  
آوری مایع رویی، به پس از جمع زده شااد.بار همساااعت یکهر چند 
ر تاز فیل ساااپس ساااانتریفوژ ودور در دقیقه  3111در دقیقه  11مدت 
ستریل کردن(  میکرونی 45/1 شد  )جهت ا ها تا زمان نمونه. عبور داده 

ستریل در بسته نگهداری    های مختلفانجام آزمایش  دشدن در ظرو  ا
 . (1322بهبهانی و همکاران،  علیزاده)

 
 بازده استخراج
های آبی و متانولی لیتر از عصارهمیلی 25خالی،  لولهپس از توزین 
 61ساااعت در آون در دمای  42ها به مدت نمونهبه آن اضااافه شااد. 

شک و وزن آن سانتی  درجه گیری گردید. اختال  وزن ها اندازهگراد خ
صاره و   لوله سبه و ب حاوی ع شک  هلوله خالی محا عنوان میزان وزن خ

 (. 1325نمونه گزارش گردید )احمدی و همکاران، 

 
  گیری میزان فنول کلاندازه

نول       ف یزان  تفاااده از روش     موجود   کاال م مونااه بااا اسااا ن  در 
Folin–Ciocalteu  ندازه یک از   راز ه لیترلیمی 5/1گیری شااااد. ا

قت  )  Folin–Ciocalteuلیتر معر  میلی 5 با  ها عصااااره   (11/1ر
 لیتر محلول      میلی    4 نگهااداری،   دقیقااه   5پس از  گردیااد.  مخلوط    
 جذبدقیقه  15به مخلوط اضااافه و پس از (  موالر 1)کربنات ساادیم
ساو میلی گیری و اندازه نانومتر 765در ها نمونه الیک گرم گنتایج بر ا

سید موجود در هر گرم   شده    نمونها شد  خشک   Moradi et)گزارش 

al., 2014.) 
 

 اکسیدانیگیری فعالیت آنتیاندازه

 DPPHرادیکال فعالیت مهارکنندگی 
های آبی و متانولی با اسااتفاده از اکساایدانی عصاااره فعالیت آنتی

و  Behbahani  Alizadehروش  بر اساااااوو  DPPHرادیکااال 
ندکی تغییر    ،(2117همکاران )  ندازه با ا از  لیترمیلی 1/1گیری شاااد. ا

نه  موالر( مخلوط  میلی 12/1) DPPHلیتر محلول میلی 2/3با   ها نمو
 ،دقیقه در تاریکی 31به مدت  ها و نگهداریزدن نمونهشد. پس از هم 

درصاااد فعالیت مهارکنندگی      ثبت گردید.   نانومتر   517ها در  جذب آن 
 ا استفاده از معادله زیر محاسبه گردید:ب  DPPH رادیکال

(1   ))×100control  Abs sample / Abs – control(%) = (Abs  فعالیت
   مهارکنندگی

Abs کنترل و  نمونه معادل جذب     controlAbs ه در این فرمول،ک 

sample  صاره شد. های آبی و متانولی میجذب هر یک از ع از  غلظتی با

2  2, 2′-Azino-bis (3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic 

Acid) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Listeria_innocua&action=edit&redlink=1
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عنوان مقدار هکند برا مهار می DPPH رادیکالدرصاد   51عصااره که  
50IC  .گزارش گردید 

 
 ABTSرادیکال فعالیت مهارکنندگی 

با مخلوط کردن  ABTS )+(ABTS کاتیون رادیکالمحلول ابتدا 
سانی از مقادیر  سولفات  میلی ABTS (7/1 هایمحلول یک موالر ( و پر

ساااعت در دمای  16به مدت و نگهداری موالر( میلی 45/2پتاساایم )
با استفاده از متانول  ABTS+. سپس محلول  تولید شد. تاریکی  رداتاق 

 21/3، در ادامه نانومتر رقیق شاااد.   734در  7/1تا رسااایدن به جذب     
لیتر از هر یک از میلی 11/1با  ABTS+ شااادهلیتر محلول رقیق میلی

دقیقه در   6عنوان کنترل( مخلوط و به مدت   هتانول )ب  ها یا م  عصااااره
 734ها در  گیری جذب نمونه  دمای اتاق نگهداری شاااد. پس از اندازه    
زیر  با اسااتفاده از رابطه ABTSنانومتر، فعالیت مهارکنندگی رادیکال 

 :(Alizadeh Behbahani et al., 2019) محاسبه گردید
 

(2         ))×100control  Abs -sample Abs  -(%) = (1    فعالیت
  مهارکنندگی

 
جذب      controlAbs در این فرمول، عادل  نه م Abs کنترل و  نمو

sample  صاره شد های آبی و متانولی میجذب ع  نتایج آزمون رادیکال .با
ABTS  50بر اساوIC  .گزارش گردید 

 
 سوسپانسیون میکروبی تهیه
  ،ATCC 27853  Pseudomonas aeruginosaهای باکتری 

ATCC 25922 Escherichia coli، ATCC 13048  
Entrobacter aerogenes، ATCC 33090 Listeria innocua و 

ATCC 12344 Streptococcus pyogenes  نک   از  میکروبی با

 منابع کشاورزی و  علوم دانشگاه  غذایی، صنایع  مهندسی  و گروه علوم

 24به مدت  ابتدا هاباکتریهر یک از گردید.  تهیه خوزساااتان طبیعی
و  مولر هینتون آگاردر محیط  ساالساایوو درجه 37در دمای ساااعت 

کشت داده شد. پس از شستشوی        مولر هینتون براثسپس در محیط  
شت با محلول رینگر  ستاندارد نیم مک فارلند )  ،محیط ک   1LCFU/mا

های میکروبی تهیه گردید )حیدری و از سااوسااپانساایون  ( 5/1× 211
 (.1322همکاران، 

 
 ضدمیکروبی یهاآزمون
گا   3از  ظت       (DDA)2رروش دیساااک دیفیوژن آ قل غل حدا  ،

جهت   (MBC) 4و حداقل غلطت کشاااندگی     (MIC) 3مهارکنندگی  

                                                           
1 Colony forming unit/mL 

2 Disc diffusion agar 

صاره      ضدمیکروبی ع سی فعالیت   سرخ نبهای آبی و متانولی گیاه برر
 استفاده شد.

 
 دیفیوژن آگاردیسک 

صا   جهت اندازه ضدمیکروبی ع  های آبی و متانولیرهگیری فعالیت 
و همکاران Azhdarzadeh  با استفاده از دیسک دیفیوژن آگار از روش

به میکرولیتر باکتری   111( با کمی تغییر اساااتفاده شاااد. ابتدا    2116)
اساااتریل اضاااافه گردید. ساااپس     مولر هینتون آگار های حاوی   پلیت 

سک  ستریل )قطر  دی شته به  مترمیلی 6های ا مختلف   هایغلظت( آغ
یت ها تثبلیتر( روی پلیتمیلی درگرم میلی 21و  61، 41، 21عصاااره )
گذاری گرمخانه ساالساایوو درجه 37ساااعت در دمای  24و به مدت 

نه       شاااد. پس از  خا مان گرم یان ز ند    گذاری پا هارکن ناطق م با   ،ه، م
  گیری شد. متر اندازههاله بر اساو میلی گیری قطراندازه

 
 حداقل غلظت مهارکنندگی

 311های آبی و متانولی جهت رسیدن به غلظت  هر یک از عصاره 
های  تو رق مخلوط  مولر هینتون براثمحیط  با لیتر میلی درگرم میلی

ید )    یه گرد ، 62/4، 37/2، 75/12، 5/37، 75، 151متوالی از آن ته
ه های میکروبی بمیکرولیتر از سوسپانسیون    11 سپس  (.17/1و  34/2

ای انتقال  خانه   26های تولیدی به پلیت     میکرولیتر از رقت  151همراه 
نه     24داده شاااد. پس از   درجه  37گذاری در دمای   سااااعت گرمخا

درصااد به  5/1تترازولیوم فنلتریمحلول میکرولیتر  11، ساالساایوو 
ضافه و مجدداً به مدت  چاهک شد.  عت گرمخانهسا  3ها ا  اولینگذاری 

اهده نشاد )عدم وجود رنو قرمز(  غلظتی که در آن رشاد باکتری مشا  
 ,.Noshad et al) عنوان حداقل غلظت مهارکنندگی گزارش گردیدهب

2018.) 
 

 کشندگیتظحداقل غل
های آبی و متانولی با اسااتفاده از عصاااره کشااندگیحداقل غلظت 

ندگی مهارکن غلظتشد. رقتی که در روش حداقل  تعیینپورپلیت  شرو
شت داده ک مولر هینتون آگاربر محیط کشت  ،نشد مشاهدهتغییر رنگی 

گذاری گرمخانه سلسیوو   درجه 37ساعت در دمای   24شد و به مدت  
ل حداق عنوانهبده نشااد همشااا کلنیکه در آن هیچگونه  غلظتیشااد. 

 ,.Alizadeh Behbahani et al) غلظت کشاااندگی گزارش گردید

 (.1324، وسیعی و همکاران، 2018
 
 
 

3 Minimum inhibitory concentration 

4 Minimum bactericidal concentration  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Listeria_innocua&action=edit&redlink=1
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 هاتجزیه و تحلیل آماری داده
ستفاده از   صورت   SPSS افزارنرمتجزیه و تحلیل آماری نتایج با ا

و آزمون دانکن در سااطا اطمینان  طرفهکیاز آنالیز واریانس پذیرفت. 
هت بررسااای معنی  p<0.05درصاااد ) 25 دار بودن اختال  بین ( ج

 ها در سه تکرار انجام شدند.ها استفاده شد. تمام آزمایشمیانگین
 

 نتایج و بحث
 بازده استخراج

له نوع حالل،        مل مختلفی از جم به عوا بازده اساااتخراج  میزان 
بساااتگی دارد که در  ترکیبات موجود در نمونه، دما و زمان اساااتخراج

 ,.Do et al) شرایط یکسان حالل مورد استفاده بسیار تأثیرگذار است     

صاره  (.2014 یب ترتبه سرخ بنهای آبی و متانولی گیاه میزان بازده ع
بازده باالتر . (1)جدول  درصااد بود 1/7±21/1درصااد و  6/4 22/1±

بیانگر این حقیقت است که متانول قادر به استخراج استخراج با متانول 
قادر    که آب  یرقطبی و نیمه قطبی بوده در حالی  هر دو نوع ترکیبات غ 

 Alizadeh Behbahani et) باشاادبه اسااتخراج ترکیبات قطبی می

al., 2019.)   ستای صاره  جینتادر را های این مطالعه، راندمان باالتر ع
  های آبی در مطالعات مختلف گزارش شده استالکلی نسبت به عصاره

(Martinez-Correa et al., 2011 ،1324، وسیعی و همکاران.) 

 
 سرخهای متانولی و آبی گیاه بناکسیدانی عصارهبازده استخراج، محتوای فنول کل و فعالیت آنتی -1جدول 

بازده  عصاره
استخراج 

)%( 

گرم فنول کل )میلی
 111گالیک اسید در 

 گرم عصاره خشک(

گرم ؛ میلی50ICفعالیت آنتی اکسیدانی )بر حسب 
 لیتر(میلیدر 

 ABTSمهار رادیکال  DPPHمهار رادیکال 

 1/21a 22/22±1/21a 5/33±1/22a 7/12±1/22a±7/11 متانولی
 1/22b 62/22±1/52b 2/22±1/42b 2/22±1/51b±4/6 آبی

 درصد است. 5داری در سطا ( در یک ستون نشان دهنده تفاوت معنیbو  aحرو  غیرمشابه )

 
 فنول کلمحتوای 

ند   ترکیبات فنولی در بخش    وهعالکه   های مختلف گیاه وجود دار
با کاهش          پایداری غذاهای حاوی چربی،   ،قلبی های بیماری بر بهبود 

شند       می شته با سان دا سالمتی ان  Pinelo et) توانند اثرات مفیدی بر 

al., 2004.) ل کل با روشومحتوای فن Folin–Ciocalteu  که روشی
شامل         سم عمل آن  شد. مکانی ست، تعیین  ساده و قابل تکرار ا راحت، 
 احاایااای تاارکاایااب مااولاایااباایاادن در کاامااپاالااکااس            

 phosphotungstic- phosphomolybdic معر  در حضور  عنوانهب
سیدان می آنتی شد اک ترکیبات فنولی میزان  (.Dutta et al., 2012) با

ستگی دارد    به نوع نمونه، حالل و  ستخراج ب ستفاده برای ا  دمای مورد ا
(González-Palma et al., 2016.)    سان شرایط یک میزان فنول   ،در 

متانولی  عصااره و برای  22/62 ±52/1 برابر با آبی عصااره حاصال از  
 عصاااارهگرم  111در  گالیک اساااید گرممیلی 22/22 ±21/1برابر با 
 متانولی عصااارهمقادیر باالی ترکیبات فنولی  .(1)جدول  بود خشااک

 یقطب همینج اساایدهای فنولیک غیرقطبی و به دلیل اسااتخرا تواندمی
حاصل    هاییافتهبا  این نتایج (.Thippeswamy et al., 2005) باشد 
( مبنی بر میزان بیشاااتر فنول  2112و همکاران )  Rameshkumarاز 

های گیاه  آبی برگ عصااارهمتانولی در مقایسااه با  عصااارهموجود در 
Mollugo nudicaulis  طابق می و  Daileyهمچنین باشاااد.   در ت

مختلف بر میزان فنول کل  هایحاللدر برساای اثر ( 2115همکاران )

ستفاده، باالترین مقدار    ستخراجی، با تأکید بر اهمیت نوع حالل مورد ا ا
  .گزارش کردندنی وتمتانولی و اس هایحاللرا با استفاده از 

 
 اکسیدانیفعالیت آنتی

ها و ها در مهار فرایندهای اکسااایداسااایون چربی  اکسااایدان آنتی
سیدان بیولوژیکی، آنتی هایسامانه . در دارند اهمیتها روغن  انعمها اک

ق شده و از این طری اکسیداتیو ایزنجیرههای و انتشار واکنشاز شروع 
ماری  جلوگیری ازدر  یار مؤثر      های بی نده بسااا ناشااای از موجودات ز
شند می در این پژوهش از دو (. Martinez-Correa et al., 2011) با
ندگی       روش هارکن یت م عال کال   ف کال   DPPHرادی بر  ABSTو رادی
ی و های متانولاکسیدانی عصاره  جهت ارزیابی فعالیت آنتی 50ICاساو  

رادیکال  50IC بر اساااواکساایدانی آبی اسااتفاده گردید. فعالیت آنتی
DPPH گرملیمی 22/2 ±42/1 برابر باو متانولی به ترتیب آبی  عصاره 
میلی      تر و   بر  ی میلی      میلی    33/5 ±22/1 ل بر  تر    گرم  ی لیاات   و ل فعااا
سیدانی بر  آنتی صاره  ABSTرادیکال  50IC پایهاک های آبی و برای ع

 لیتر وگرم بر میلیمیلی 22/2 ±51/1بااه ترتیااب برابر بااا متااانولی 
جدول   بودیتر لگرم بر میلیمیلی 12/7 22/1± با وجود میزان  . (1)

دانی یاکسااآبی فعالیت آنتی عصاااره در عصاااره متانولی، فنول باالتر
شتری   سبت به بی صاره  ن شان داد متانولی  ع ست که   . ن شده ا  گزارش 

اما  ساات،ای مؤثر اکساایداناگرچه وجود ترکیبات فنولی بر فعالیت آنتی
  (.Javanmardi et al., 2003) دن باشااا نمی کننده نییتعتنها عامل    
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ا و هوجود سااایر مولکول نتیجهتواند در اکساایدانی میآنتی پتانساایل
های مذکور  ممکن است توسط روش  که  اجزای موجود در عصاره باشد  

ندازه  ند    ا باشااا   (.González-Palma et al., 2016) گیری نشاااده 
سیل  روهیدهای بر تعداد گروهعالوههمچنین،  شکیل ک ار ساخت  دهندهت

تونی های کها، ترکیب گروهاکسیدان، موقعیت قرارگیری این گروه آنتی
کساایدانی ابر میزان فعالیت آنتی توانندمی های دوگانه نیزو وجود پیوند

  (.1325طباطبایی یزدی و همکاران، د )نباشمؤثر 
 

 فعالیت ضدمیکروبی
نفی مثبت و مگرم  هایباکتریمسمومیت غذایی ناشی از عفونت و 

. اشدبمیدر کشورهای در حال توسعه  ریوممرگعلل  نیترعیشایکی از 
 هاییماریببا وجود کارایی ترکیبات شیمیایی در پیشگیری و کنترل 

، این ترکیبات مکرر از استفاده، ییغذامسمومیت عفونت و  ناشی از
 جیرهزنبر ایجاد مقاومت میکروبی سبب تجمع مواد شیمیایی در عالوه

ترکیبات طبیعی از جمله از شود. این امر منجر به استفاده غذایی می
 محصوالتضدمیکروبی برای حفظ  ماده عنوانهبی گیاهی هاعصاره

ضدمیکروبی  فعالیت (.Mostafa et al., 2018) غذایی شده است
به روش دیسک دیفیوژن آگار  سرخبنهای آبی و متانولی گیاه عصاره
 ارهعصلیتر گرم در میلیمیلی 21غلظت  در شده است. نشان ،1شکل در 

 و P. aeruginosa ،E. coli هایباکتری بر سرخبنآبی 
E. aerogenes  هایباکتری بر متانولی عصارهو E. coli و 
E. aerogenes  عصارهاگرچه ضدمیکروبی نشان نداد.  فعالیتهیچ 
 روی باکتری لیتردر میلی گرممیلی 41غلظت متانولی در 

 E. aerogenes ر دآبی  عصارهدر ، اما بود ضدمیکروبی فعالیت دارای
ن . باالترین و کمتریعدم رشد مشاهده نگردید هالهاین غلظت هیچگونه 

 های آبیلیتر عصارهگرم در میلیمیلی 21عدم رشد در غلظت  هالهقطر 
 E. aerogenes و S. pyogenes هایباکتریبه ترتیب در و اتانولی، 

  د.شمشاهده 
نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره 

ست. حداقل غلظت مهارکنندگی      ،2سرخ در جدول  بن شده ا گزارش 
 75با برابر  E. aerogenesهای آبی و متانولی برای باکتری عصااااره
باکتری  گرم در میلیمیلی با   S. pyogenesلیتر و برای   62/4برابر 
تانولی های ملیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره  گرم در میلیمیلی

 لیتر بود.گرم در میلیمیلی 151 برابر با E. coliو آبی برای باکتری 
های گیاهی )ترپنوئیدها، آلکالوئیدها و         اجزای موجود در عصااااره

 های غشاااای سااالولی میکروبی ها و پروتئین رکیبات فنولی( با آنزیم  ت
سمت بیرو داده و با ایجاد اختالل در پراکندگی پروتون واکنش ن ها به 

سلولی یا مهار آنزیم    سنتز  سلول منجر به مرگ  های مورد نیاز جهت 
سیدهای آمینه می  صاره  شوند. عالوه ا   هایبر این، اثر مهارکنندگی ع

ه ها نیز نسبت داد که در نتیج توان به ویژگی آبگریزی آنیگیاهی را م
های غشای سلولی و میتوکندری منجر به تخریب و   واکنش با پروتئین

توانایی  (.Mostafa et al., 2018) شوند ها میتغییر در نفوذپذیری آن
متانول در اسااتخراج ترکیبات قطبی و غیرقطبی و همچنین خاصاایت  

تواند دلیلی بر فعالیت ضاادمیکروبی  گیاهی میهای آبگریزی عصاااره 
ستای  بیشتر عصاره متانولی در مقایسه با عصاره آبی باشد.       نتایج  در را

تانول   Faden (2112 )حاصااال از این پژوهش،    از دو حالل آب و م
استفاده و بیان کرد   Areca catechuهای جهت استخراج عصاره دانه  
های روبی بیشتری بر باکتری ضدمیک  فعالیتکه عصاره متانولی دارای  

E. coli  وStaphylococcus aureus سی داشته استرمورد بر. 

 

 
 سرخ در آزمون دیسک دیفیوژن آگار.های متانولی و آبی گیاه بنقطر هاله بازدارندگی عصاره -1شکل 
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 زاهای بیماریدر برابر میکروارگانیسمسرخ عصاره متانولی و آبی گیاه بنحداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی  -2جدول 

 میکروارگانیسم

 عصاره

P. aeruginosa  E. coli E. aerogenes L. innocua S. pyogenes 

 لیتر(گرم در میلیحداقل غلظت مهارکنندگی رشد )میلی

 متانولی 62/4 62/4 75 75/12 75/12

 آبی 62/4 37/2 75 5/37 5/37

  لیتر(گرم در میلیحداقل غلظت کشندگی )میلی

 متانولی 75/12 75/12 151 151 5/37

 آبی 5/37 5/37 311 151 75

 
کاران )  Karaman همچنین یت     ،(2113و هم عال در بررسااای ف

با استفاده  Juniperus oxycedrusضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی 
از روش دیساااک دیفیوژن آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل          

صاره متانولی بر باکتری    شندگی، بیان کردند که ع های مورد غلظت ک
ست.         شته ا شتر دا ضدمیکروبی بی سی اثر  سک  د هایآزموننتایج برر ی

دیفیوژن آگار، حداقل غلظت کشاااندگی و حداقل غلظت مهارکنندگی         
 و E. coliگرم منفی از جمله  هایباکتریومت بیشتر  مقا دهنده نشان 

E. aerogenes  مانند  گرم مثبت هایباکترینسبت بهS. pyogenes  
 هایتریباکباشد. مقاومت بیشتر های آبی و متانولی میدر برابر عصاره
ها نسااابت داد.   سااالولی آن دیوارهبه سااااختار    توانرا می گرم منفی
سد نفوذ  هایباکتری ش پذیری مؤثر مینا گرم منفی دارای یک  ند که با

شای بیرونی لیپوپلی  ست        از یک غ شده ا شکیل  ه قابلیت کساکارید ت
در  باشااد؛به داخل ساالول را دارا میعصاااره گیاه نفوذ محدود سااازی 

 گرم مثبت دارای یک الیه پپتیدوگلیکان شاابیه به هایباکتری کهحالی
 ,.Biswas et al) دنباشااخاصاایت نفوذپذیری بیشااتری می  بامش 

2013.)  

 

   گیرینتیجه
یت          عال با ف عال  بات زیسااات ف یدانی آنتیحضاااور ترکی  و اکسااا

صاره گیاه     شد.     سرخ بنضدمیکروبی در ع شان داده  در این مطالعه ن

صاره آبی بود و فعالیت      ومحتوای فن شتر از ع صاره متانولی بی ل کل ع
ی آبی و متانولی بیانگر کاربرد بالقوه هاعصااارهباالی  اکساایدانیآنتی

داری طبیعی جهت بهبود پای اکسیدانن آنتیعنواهب سرخبنعصاره گیاه 
شی مواد غذایی و     سای شباع  هایروغناک شد می غیرا صاره گیاه   . با ع

شد و همچنین از     ه، بسرخ بن سبب جلوگیری از ر ویژه عصاره متانولی، 
مولد فساااد و پاتوژن گردید. بنابراین از  هایمیکروارگانیساامبین بردن 

ست فعال گیاه    صاره زی یعی طب ینگهندارهعنوان هب توانمی سرخ بنع
جایگزین   یک آنتیو  یایی برای جلوگیری از رشاااد    های بیوت شااایم

سم  ضر، درمان   هایمیکروارگانی عفونی و افزایش ایمنی  هایبیماریم
 رد. محصوالت غذایی استفاده ک

 
 تشکر و قدردانی 

و  باشدمی 52/221 شماره مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی
و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی از معاونت پژوهشی  نویسندگان مقاله

ی شکر و قدردانانجام این طرح ت حمایتجهت و منابع طبیعی خوزستان 
 د.نماینمی
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1Introduction: There is a remarkable interest in developing natural antimicrobial compounds of essential oils and 

plant extracts origin, due to the increase of bacterial resistance to common antibiotics. On the other hand, lipid oxidation 
in raw or processed materials leads to food rancidity and deterioration. In this way, synthetic antioxidants such as butylated 
hydroxytoluene (BHT) and butylated hydroxyanisole (BHA) are used to prolong the storage stability of food products. 
Nevertheless, the toxicologists and nutritionists have documented the side effects and potential toxic effects of synthetic 
antioxidants. Herbs contain a wide variety of phenolic compounds such as phenolic acids, flavonoid, tannins and so forth. 
These bioactive compounds could be therefore used as natural antioxidants and antimicrobial agents to suppress lipid 
oxidation and food spoilage. In this context, Allium jesdianum extracts were obtained and their antioxidant and 
antimicrobial activities were investigated.  

 
Materials and methods: A. jesdianum was exposed to methanolic and aqueous maceration-based extraction methods 

to extract its bioactive compounds with positive biological activity. The extraction yield, total phenolic compounds, 
antioxidant activity (based on DPPH and ABTS radical scavenging activity), and antimicrobial activity (based on disc 
diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum bactericidal concentration methods) of the methanolic 
and aqueous extracts were evaluated and compared to each otherr.  

 
Results and discussion: The methanolic extract of A. jesdianum had higher extraction yield of 7.1±0.2% compared 

to the aqueous extract with 4.6±0.28% extraction yield, mainly due to the ability of methanol to extract both nonpolar and 
semi-polar compounds. The total phenolic compounds of the methanolic extract were also remarkably higher than the 
aqueous counterpart (88.28% vs. 68.29% mg gallic acid/g dried extract), indicating that the solvent type plays a significant 
role in extracting bioactive compounds. However, the aqueous extract was able to significantly scavenge DPPH and 
ABTS radicals compared to the methanolic extract. This means that the presence of phenolic compounds is not the only 
factor affecting the antioxidant activity of plant extracts. The bioactive extracts of A. jesdianum were able to suppress the 
growth of or kill the examined bacteria P. aeruginosa, E. coli, E. aerogenes, L. innocua, and S. pyogenes; and this effect 
was more pronounced in the methanolic extract. Therefore, A. jesdianum methanolic and aqueous extracts could be used 
as natural preservatives to improve the oxidative stability of food products rich in unsaturated fatty acids, and to inhibit 
the growth of spoilage and pathogenic microorganisms, treat infections, and increase the safety of food products. 

 
Keywords: Allium jesdianum, Methanolic and aqueous extract, Antioxidant activity, Antimicrobial activity, Phenolic 

compounds. 
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