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Abstract 

1Introduction: Herbs and spices, which are essential part of the human diet, have been used in traditional medicine to 
increase the flavor, color, and aroma of various foods and food products. Herbs and spices are also known as preservative, 
antioxidative, and antimicrobial agents. Plant extracts and their components with pathogen-growth suppression effect and 
little toxicity to host cells could be considered as excellent candidates for developing new antimicrobial agents. Trigonella 
foenum- graceum is an annual herbaceous plant with bright yellow and sometimes purple-white flowers. Therapeutic 
effects of this plant include analgesia, anti-cancer, and treatment of diabetes by lowering blood sugar and lowering blood 
lipids. In ancient Egypt, this plant was used to embalm the dead and incense. The seeds of the plant are used to treat 
leprosy, hemorrhoids, and relieve bronchitis. The seeds of this plant contain various compounds such as vitamins, amino 
acids, saponins, fatty acids, and flavonoids. The antimicrobial and antioxidant effects of T. foenum have been detrmined 
byvarious studies. This study was therefore aimed to produce the T. foenum extract and evaluate its antioxidant and 
antimicrobial properties. 

 
Materials and methods: Fifty g of powdered plant was added to 250 mL of water and stirred for 72 h. The solution 

was passed through the Whatman filter paper and then centrifuged at 3000 rpm for 10 min to discard the suspended solids. 
Next, a vacuum evaporator was used to remove the excess water and the obtained extract was packed and kept away from 
light at 4 °C. Total phenol and flavonoid contents were measured by colorimetric methods. The antimicrobial effect of 
the extract on Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Candida albicans 
was evaluated using disc diffusion agar (DDA), well diffusion agar (WDA), minimum inhibitory concentration (MIC) 
and minimum bactericidal /fungicidal concentration (MBC/MFC) methods. Interaction of aqueous extract and 
Chloramphenicol and Amphotericin B was also evaluated. Antioxidant effect of the extract was determined by ABTS, 
DPPH, and β-carotene/linoleic acid bleaching assay. Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) was also used to 
identify the functional groups. 
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Results and discussion: Total phenol and flavonoid contents of the extract were 46.60 mg GAE/g and 37.57 mg 
QE/g, respectively. The aqueous extract also showed antioxidant effects of 60.55, 55.53 and 50.40%, based on DPPH, 
ABTS methods and β-carotene/linoleic acid assay, respectively. T. foenum aqueous extract had the inhibitory effect on 
all examined microorganisms, at all concentrations (20, 40, 60 and 80 mg/mL). The antibiotic effect of chloramphenicol 
for E. coli, E. aerogenes, S. aureus and B. cereus was 13.30, 14.50, 18 and 19.10 mm, respectively, and the effect of this 
antibiotic for C. albicans was not measured. Also, the antibiotic effect of amphotericin B for C. albicans was 15.10 mm. 
Furthermore, the interaction of T. foenum aqueous extract with the antibiotic chloramphenicol presented a synergistic 
effect on the examined bacteria and led to a significant increase in inhibition zone diameter. Additionally, the interaction 
of the extract with antibiotics showed a synergistic effect on C. albicans. In infrared spectrum, peaks at 3370, 2965, and 
1613 cm-1 were related to stretching vibration of O-H, C-H, C=C bonds of aromatic ring and aromatic groups of T. foenum 
aqueous extract. In general, the extract of T. foenum could be used as a natural antioxidant and antimicrobial agent in food 
and pharmaceutical industries.  

 
Keywords: Aqueous extract of Trigonella foenum, Antimicrobial properties, Antioxidant properties, Total phenol and 

flavonoids. 

 



 پژوهشی-مقاله علمی

فعال، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی های عاملی ترکیبات زیستبررسی گروه

 تنیبروندر شرایط  (Trigonella foenumعصاره آبی شنبلیله )
 

 4یمحمد حجت -3ندهیجو نیحس -2یبهبهان زادهیبهروز عل -*2ایمهرن نیمحمدام -1پوریوسفی هیهد

 

 14/06/1400تاریخ دریافت: 

 08/08/1400 تاریخ بازنگری:

 22/08/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
در این پژوهش  رواین ازیافته است.  شیافزاها ها و اسانسعصارهروبی سنتزی تمایل به استفاده از یکیبات ضدمکو تر هااکسیدانآنتیامروزه به دلیل اثرات سمی 

 B نیسیآمفوترو  کلرامفنیکلهای بیوتیکو برهمکنش عصاره با آنتی ضدمیکروبی، اکسیدانیآنتی یله، خواصمیزان فنول و فالونوئید کل عصاره آبی گیاه شنبل
گرم میلی 60/64میزان فنول کل عصاره برابر با قرار گرفت.  مطالعهمورد  هیفور لیتبدفروسرخ  سنجیطیفتوسط  عصاره آبیهای عاملی بررسی شد. همچنین گروه

مهار روش  3عصاره در  اکسیدانیآنتیمیزان فعالیت گرم کوئرستین در گرم عصاره بود. میلی 57/37عصاره و میزان فالونوئید کل برابر با گالیک اسید در گرم 
بری و روش رنگ سلفونیک اسید( -6اتیل بنزوتیازولین  -3آزینوبیس )-2و  2 مهار رادیکال آزاد، روش هیدرازیل -پیکریل-2 -دیفنیل -1 و 1رادیکال آزاد 

 یکروبیمدارای خاصیت ضد شنبلیلهعصاره آبی گیاه مشخص گردید که  نیچنهمدرصد بود.  40/50و  53/55، 55/60ترتیب برابر با به لینولئیک اسید -بتاکاروتن
، Escherichia coliهای در برابر میکروارگانیسمرا اثر سینرژیستی  B نیسیآمفوترو  کلرامفنیکلهای بیوتیکخوبی بوده و برهمکنش عصاره با آنتی

Enterobacter aerogenes، Staphylococcus aureus ،Bacillus cereus  وCandida albicans  .می شنبلیله، عصاره آبی گیاه روازایننشان داد
 سنتزی به شمار رود.  اکسیدانیآنتییک جایگزین مناسبی برای ترکیبات ضدمیکروبی و  دتوان

 

 ، فنول و فالونوئید کل.اکسیدانیآنتیضدمیکروبی، خاصیت  فعالیتعصاره آبی شنبلیله،  :های کلیدیواژه

 

 1مقدمه
شمار میونی یکی از مهمترین مشکالت جهان بهعفهای بیماری

میلیون انسان در جهان  57سالیانه منجر به مرگ بیش از که روند 
بیوتیک جدید در صنعت ود. در سه دهه اخیر، تعدادی آنتیشمی

منجر به مقاومت میکروبی داروسازی تولید شده که اثرات سمی و 
 های فعالدیگر، گونه از سویکاهش اثر بخشی این داروها شده است. 

وده و در شوند بسیار سمی بمتابولیسم سلولی تولید می ازکه اکسیژن 
یجاد بیماریها در انتیجه آسیب به لیپیدها، نوکلئیک اسیدها و پروتئین

از جمله  هااکسیدانآنتیاستفاده از های مزمن نقش دارند. 
ی طبیعی و سنتزی در جلوگیری از این امر مؤثر میهااکسیدانآنتی

                                                           
وم دانشکده عل ،ییغذا عیصنا یارشد، گروه علوم و مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 ،یخوزستان، مالثان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،ییغذا عیو صنا یدام
 .رانیا

 ،ییغذا عیو صنا یدانشکده علوم دام ،ییغذا عیصنا یگروه علوم و مهندس ار،یاستاد -2
 .رانیا ،یخوزستان، مالثان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز

نتزی ی سهااکسیدانآنتیزایی اثرات سمی و سرطاناما به دلیل  ،باشد
. (Akhtar et al., 2018اند )با انواع طبیعی جایگزین شدهاین ترکیبات 

-انسان میکه از مهمترین اجزای رژیم غذایی ها و گیاهان معطر ادویه

عنوان داروهای سنتی و ایجاد عطر و طعم های گذشته بهاز زمان ،باشند
، عالوه بر عطر و طعم باال .شوندو رنگ در مواد غذایی استفاده می

 هایویژگیو  ها به دلیل خاصیت نگهدارندگیگیاهان معطر و ادویه
 Babuskin) باشندشناخته شده مینیز  و ضد میکروبی اکسیدانیآنتی

et al., 2014 .)فعالیت دلیل ها بهگیاهی و ترکیبات آن یهاعصاره
اندکی  اثرات سمی بسیارها و بیولوژیکی متعدد، جلوگیری از رشد پاتوژن

های مناسبی جهت گسترش گزینه ،های میزبان دارندکه روی سلول
های مختلف گیاه در بخش مواداین باشند. میکروبی میداروهای ضد

 ،ییغذا عیو صنا یدانشکده علوم دام ،ییغذا عیصنا یگروه علوم و مهندس ار،یدانش -3
 .رانیا ،یخوزستان، مالثان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز

 ،ییذاغ عیو صنا یدانشکده علوم دام ،ییغذا عیصنا یاستاد، گروه علوم و مهندس -4
 .رانیا ،یخوزستان، مالثان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز
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شوند و از جمله ساقه و ریشه یافت می برگ،گل، مانند دانه، میوه، 
ا و ها، فالونوئیده، تانندهایآلکالوئتوان به ها میدارویی آنترکیبات 

در مطالعات گوناگون (. Jaberian et al., 2013ها اشاره کرد )فنول
یاهی گ های مختلفگونه عصاره اکسیدانیآنتیاثرات ضدمیکروبی و 

؛ Alizadeh Behbahani et al., 2012) گزارش شده است
Yeganegi et al., 2018؛ Chen et al., 2008 ؛Kukić et al., 

2008) .   
از  (Trigonella foenum- graceum) یا شنبلید شنبلیلهگیاه نام 

و ها به دلیل سه گوشه بودن شکل برگچه Trigonellaکلمه یونانی 
foenum- graceum ( به معنای علف یونانیGreek hay)  به دلیل

ک گیاه . شنبلیله یگرفته شده استکاربردهای آن در دوره یونان باستان 
یل به اهایی به رنگ زرد روشن و گاهی بنفش مبا گلیک ساله  ،علفی

این گیاه در مناطق رسد. متر میسانتی 50تا  که طول آن سفید بوده
شود. می کشتایتالیا  و ، مراکش، هند، اسپانیاچینمختلف از جمله مصر، 

 گیاه در دنیا شناخته شده نوع گونه زراعی و وحشی این 100بیش از 
های مختلف در بخش آن گونه 32 گزارش شده است بیش از که است

خراسان، آذربایجان، دامغان، مناطق مرکزی، فارس و ایران مانند 
از اثرات  .(Hasanzadeh et al., 2010باشد )پراکنده می اصفهان

درمان دیابت و کاهش توان به ضددرد، ضدسرطان، درمانی این گیاه می
قند خون و کاهش چربی خون اشاره کرد. در مصر قدیم از این گیاه 

ای هاز دانهشده است. بخور استفاده می و برای مومیایی کردن مردگان
 برطرفها و نایژه التهابگیاه جهت معالجه جذام، معالجه بواسیر، رفع 

 ,Modaresi and Mahdianشود )استفاده می دهان بدکردن بوی 

ا، ههای این گیاه حاوی ترکیبات مختلفی مانند ویتامین(. دانه2012
د باشها، اسیدهای چرب و فالونوئیدها میاسیدهای آمینه، ساپونین

(Arbab et al., 2020)های مختلف اثرات ضدمیکروبی و . در پژوهش
و همکاران  Waghگیاه شنبلیله مطالعه شده است.  اکسیدانیآنتی

بر  هشنبلیلاسانس گیاه های مختلف اثر ضدمیکروبی غلظت( 2007)
 Aspergillus niger ،Aspergillusهای میکروارگانیسمروی 

fumigatus ،Staphylococcus aureus  وPseudomonas 

aeruginosa را بررسی کردند (Wagh et al., 2007) .Akbari  و
دارای خاصیت گزارش کردند که روغن دانه شنبلیله  (2019همکاران )

ه قرار داروسازی مورد استفاددر  دتوانباشد و میباالیی می اکسیدانیآنتی
 هایویژگیدرمانی و  خواصبا توجه به  (.Akbari et al., 2019) گیرد

ت هدف از این پژوهش بررسی میزان ترکیبا ،هیلبیولوژیکی گیاه شنبل
و  دانیاکسیآنتیفنولی و فالونوئیدی عصاره این گیاه و مطالعه اثر 

 Escherichia coli ،Enterobacterضدمیکروبی آن بر 

                                                           
1 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

aerogenes، Staphylococcus aureus ،Bacillus cereus 
 بود. های عاملی موجود در آن و بررسی گروه Candida albicansو

 

 هامواد و روش
های بالنک، آنتی، دیسککلراید تترازولیومفنلتریمحلول 

سابروز دکستروز  هایمحیط ،B نیسیآمفوتر و کلیکلرامفنهای بیوتیک
ز ا مولر هینتون براثو  مولر هینتون آگار آگار، سابروز دکستروز براث،

 ABTS1، DPPH، لینولئیک اسید ،تنوبتاکار و )آلمان(شرکت مرک 
در  .از شرکت سیگما )آمریکا( تهیه شدند سیوکالچو -فولینو معرف 2

 Escherichia coli، Enterobacterهای این پژوهش از سویه

aerogenes، Staphylococcus aureus ،Bacillus cereus 
 گروهکلکسیون میکروبی نگهداری شده در  Candida albicansو

علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 استفاده شد.  خوزستان

 
 تهیه عصاره آبی گیاه شنبلیله

، از روش خیساندن جهت گیاهپس از خشک کردن و پودر کردن 
گرم از گیاه پودر  50تهیه عصاره آبی آن استفاده شد. طبق این روش، 

ور مجهز ساعت در انکوبات 72ضافه و به مدت الیتر آب میلی 250شده به 
هم زده شد. پس از عبور محلول از کاغذ صافی واتمن به سیستم لرزان 

دور  3000دور  دقیقه با 10به مدت جهت حذف ترکیبات معلق موجود 
 ألخوژ گردید. در مرحله بعد با استفاده از اواپراتور تحت سانتریفبر دقیقه 

درجه  4دست آمده دور از نور در دمای و عصاره بهآب اضافی حذف 
 ,.Tabatabai Yazdi et al) در یخچال نگهداری شد گرادسانتی

2016 .) 

 
 فنول کلمیزان گیری اندازه

آبی  عصاره کل فنولگیری جهت اندازه سیوکالچو -فولیناز معرف 
میلی 5/2 هعصاره بمیکرولیتر  1 ،ترتیب کهبدین شنبلیله استفاده شد. 

در تاریکی قرار دقیقه  6نمونه به مدت . اضافه شدفنول  محلوللیتر 
 ( به آندرصد 7)محلول سدیم کربنات لیتر میلی 5/2داده شد. سپس 

نانومتر  725 موجطولدر  جذب آن ،دقیقه 60پس از گذشت  واضافه 
مقدار  د.ش از گالیک اسید جهت تهیه نمودار استاندار استفاده. خوانده شد

( mg GAE/g) گرم گالیک اسید در گرم عصارهمیلی اساسفنول کل بر 
 .(Majdi et al., 2021گزارش گردید )

 

 

2 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl  



 419     ...و  یرندگیگ کالیراد ییتوانا فعال،ستیز باتیترک یعامل یهاگروه یبررسو همکاران/  پوریوسفی

 گیری میزان فالونوئید کلاندازه
میلی 1/0گیاه شنبلیله،  منظور تعیین فالونوئید کل عصاره آبیبه

 ینلیتر کوئرستگرم در میلیمیلیصفر  -5/0یا عصاره لیتر گرم بر میلی
در مرحله شد.  مخلوطدرصد(  5محلول نیتریت سدیم )لیتر میلی 3/0 اب

آلومینیوم لیتر میلی 3/0همزده شد. سپس  قهیدق 5به مدت محلول  بعد
دقیقه  6 مجدداًحجمی به آن اضافه و  درصد وزنی/ 10تری کلراید 
اضافه گردید. در  هاموالر به آن 1سود لیتر میلی 2پس سهمزده شد. 

میزان و گیری نانومتر اندازه 510 موجطولها در جذب نمونه نهایت
( mg QE/g)گرم کوئرستین در گرم عصاره بر اساس میلیفالونوئید کل 
 .(Barzegar et al., 2020) گزارش گردید

 

 اکسیدانیآنتیگیری فعالیت اندازه

 ABTSمهار رادیکال آزاد ، DPPHمهار رادیکال آزاد  هایروشاز 
 تیعالفگیری جهت اندازه لینولئیک اسید -بری بتاکاروتنروش رنگ و

 شنبلیله استفاده شد. عصاره آبی  اکسیدانیآنتی
 

 DPPHگیری مهار رادیکال آزاد اندازه
گرم  DPPH(004/0  محلول استوکلیتر میلی 9/3ین روش در ا
DPPH  و بهعصاره اضافه لیتر میلی 1/0به ( متانوللیتر میلی 100در

در دقیقه  30به مدت  محلولپس از نگهداری خوبی مخلوط گردید. 
قدرت . گیری شداندازهنانومتر  517 موجطول در آنجذب  اتاقدمای 

 محاسبه گردید عصاره طبق فرمول زیر DPPH مهارکنندگی رادیکال
(Behbahani et al., 2018:) 
(1)        )]/ sampleAbs  -control% Scavenging activity = [(Abs 

100 ×] controlAbs ( 
 

controlAbs جذب  ؛DPPH  به همراه متانول وsampleAbs جذب ؛ 
  نمونه.به همراه  DPPH رادیکال
 

 ABTS مهار رادیکال آزادروش 
رادیکالمنظور تولید و پتاسیم پرسولفات به ABTSابتدا محلول 

عصاره لیتر میلی 3/0سپس با یکدیگر مخلوط شدند.  ABTSهای آزاد 
در جذب نمونه  اضافه و (لیترمیلی 9/3)ABTS محلول رادیکالی  هب

 ABTSآزاد  کالیمهار رادفعالیت د. گردیگیری اندازهنانومتر  734
 ,.Alizadeh Behbahani et alمحاسبه شد )عصاره طبق فرمول زیر 

2021:) 

 

(2)             ABTS − RS activity (%) =  
A control−A sample

A control 
 

 

 

 لینولئیک اسید -بری بتاکاروتنروش رنگ
ری از بر اساس جلوگی لینولئیک اسید -بری بتاکاروتنروش رنگ

ریق رادیکالاز طتغییر رنگ بتاکاروتن لینولئیک اسید و  اکسیداسیون
کسیدهای کنژوگه و ترکیبات فرار را تولید پراکه هیدروباشد میهای آزاد 

که  اشدبمیهای آزاد بری بتاکاروتن با استفاده از رادیکالرنگ کنند.می
هستند.  ارادتوانایی تولید ترکیبات فرار و هیدروپراکسیدهای کنژوگه را 

درصد بازدارندگی طبق فرمول زیر محاسبه گردید خالصه  طوربه
(Behbahani et al., 2019:) 
(3)      C0) / (AC120A – A120Inhibitory percentage (%) = [(A

)] × 100C120A – 
 

به C0Aو  C120Aو  دقیقه، 120عصاره بعد از جذب  A120A که
دقیقه  120بعد از گذشت در زمان صفر و جذب نمونه کنترل ترتیب 

 باشد. می

 
 عصارهگیری فعالیت ضدمیکروبی اندازه
حداقل غلظت ، آگار چاهک، آگار نفوذ در دیسک هایروش
ی جهت بررسی قدرت گکشندحداقل غلظت ی و مهارکنندگ

 ضدمیکروبی شنبلیله مورد استفاده قرار گرفت. 
 

 آگار نفوذ در دیسک
گرم در میلیمیلی 80و  60، 40، 20های مختلف عصاره )غلظت

 سپساستریل گردید. میکرومتر  45لیتر( تهیه و توسط فیلترهای 
 های مختلف عصارهغلظتدر دقیقه  15های بالنک به مدت دیسک

کشت مولر هینتون آگار  هایمحیطدیسک روی سپس نگهداری شدند. 
از  . پسشدندتثبیت  قارچها و سابروز دکستروز حاوی حاوی باکتری

درجه  37در دمای ساعت  24ها به مدت پلیتگذاری گرمخانه
 گرادسانتیدرجه  27در دمای ساعت  72 ها وبرای باکتری گرادسانتی
 ,.Barzegar et al) گیری شداندازههای عدم رشد قطر هاله قارچبرای 

2020 .) 

 
 آگار چاهک

های مولر روی محیط قارچها و کشت سطحی باکتریپس از 
ها در هر پلیت، هینتون آگار و سابروز دکستروز آگار و ایجاد چاهک

ها به مدت پلیتهای مختلف عصاره در هر چاهک ریخته شد. غلظت
ساعت  72ها و برای باکتری گرادسانتیدرجه  37در دمای ساعت  24

گذاری شدند. در پایان، گرمخانه قارچبرای درجه سانتی گرد  27در دمای 
گیری متر اندازهحسب میلیها بر های عدم رشد اطراف چاهکقطر هاله
 (. Behbahani et al., 2018گردید )
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 کنندگیمهارحداقل غلظت 

میلی 5/9مخلوط و محلول به  DMSO1 لیترمیلی 5/0 با عصاره
 ارچقها و سابروز دکستروز برای مولر هینتون براث برای باکتریلیتر 

 512، 256 ،128، 64، 32، 16، 8) های متوالیاضافه شد. سپس رقت
غلظت قبلی به لیتر میلی 5افزودن از محلول با  لیتر(گرم در میلیمیلی

 200سپس گردید.  هیتههای کشت مقدار مساوی از هر یک از محیط
ریایی باکت ونیاز سوسپانسمیکرولیتر  20همراه از هر رقت به میکرولیتر 

 یاخانه 96 هایتیکروپلیمهمراه کنترل مثبت و منفی به به  قارچو 
 گرادسانتیدرجه  37در دمای ساعت  24. پس از گذشت گردیداضافه 

، قارچبرای  گرادسانتیدرجه  27در دمای  ساعت 72ها و برای باکتری
 هاچاهکلیتر( به گرم در میلیمیلی 5)کلراید  ومتترازولی فنل یمعرف تر

 نیکمتر. انجام شد گذاریگرمخانهساعت  3 اضافه و مجدداً به مدت
 رییغتو هیچگونه رشد میکروبی جلوگیری کرده که از عصاره  یغلظت
 یمشاهده نشد، به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگدر آن غلظت  یرنگ

 (. Yeganegi et al., 2018) گردید گزارش

 
 گی کشندحداقل غلظت 

بازدارندگی در این روش که در ادامه روش تعیین حداقل غلظت 
های فاقد رنگ قرمز تیره یا ارغوانی در آزمون از چاهکشود، انجام می

های در پلیتمیکرولیتر  100 به میزان حداقل غلظت مهارکنندگی،
ها و سابروز برای باکتریهای کشت مولر هینتون آگار حاوی محیط

 های حاوی باکتری به مدتپلیتکشت داده شد.  قارچدکستروز برای 
به  قارچهای حاوی و پلیت گرادسانتیدرجه  37در دمای  ساعت 24

گذاری شدند. گرمخانه گرادسانتیدرجه  27در دمای پلیت  72مدت 
عنوان حداقل غلظت کشندگی بهرشد هیچگونه  فاقد غلظت اولین

 (. Barzegar et al., 2019) شدگزارش 

 
 عصاره در ترکیبافزایی و کاهندگی( )همارزیابی برهمکنش 

 Bآمفوتریسین و  کلرامفنیکلهای بیوتیکبا آنتی
منظور ارزیابی برهمکنش عصاره آبی انتشار دیسک بهاز روش 
رزیابی اثر ااستفاده شد. جهت های مورد مطالعه بیوتیکشنبلیله با آنتی

و  لکیکلرامفنهای بیوتیکافزایی و کاهندگی عصاره بر آنتیهم
و  2/1 ( که معموالsub-MICًاز غلظت تحت مهاری ) B نیسیآمفوتر

غلظت تحت شود. حداقل غلظت مهارکنندگی بوده استفاده می 4/1
های مولر هینتون به محیطحداقل غلظت مهارکنندگی( عصاره )مهاری 

ای هروی محیط قارچها و آگار و سابروز دکستروز آگار اضافه و باکتری

                                                           

1 Dimethyl sulfoxide 

رحله در ممربوطه به صورت چمنی با استفاده از سوآپ کشت داده شدند. 
بیوتیک روی محیط آگار قرار داده شدند و های آنتیبعد دیسک

در دمای  ساعت 24حاوی باکتری به مدت  ی هاگذاری پلیتگرمخانه
در ساعت  72به مدت  قارچهای حاوی و پلیت گرادسانتیدرجه  37

در انتها، قطر هاله عدم رشد بر انجام شد.  گرادسانتیدرجه  27دمای 
 .(Barzegar et al., 2020گیری گردید )متر اندازهحسب میلی

 
 (FTIR)فروسرخ تبدیل فوریه  سنجیطیف

ایی های عاملی ترکیبات شیمیجهت شناسایی کیفی و تعیین گروه
تدا پودر استفاده شد. اب هیفور لیفروسرخ تبد سنجیطیفعصاره از آنالیز 

عصاره  FTIRا پتاسیم برمید مخلوط و سپس فشرده شد. طیف عصاره ب
ثبت گردید  cm 5000-4000-1 موجطولدر  FTIRتوسط دستگاه 

(Sosani Gharibvand et al., 2020 .) 

 
 هاداده آماریتجزیه و تحلیل 

ه نتایج ب وتکرار انجام  3در  های این پژوهشآزمونهر یک از 
دست آمده با کمک هگزارش و نتایج ب "میانگین± انحراف معیار"صورت 

دانکن  آزمون با استفاده از. مقایسه میانگین شدندآنالیز  SPSSافزار نرم
 شد.  انجام( P<05/0درصد ) 5و در سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث
در گیاهان وجود دارد و فالونوئیدها از جمله ترکیبات فنولی مختلفی 

نقش  یدانیاکسآنتیباشند که در بروز خاصیت مشتقات این ترکیبات می
عنوان های هیدروکسیل موجود در ساختار ترکیبات فنولی بهدارند. گروه

ری جلوگی روازایندهنده هیدروژن موجب کنترل عوامل اکسید کننده و 
همانطور که در (. Mehrnia et al., 2021شوند )از اکسیداسیون می

میزان فنول کل عصاره آبی شنبلیله برابر نشان داده شده است،  1جدول 
آن  و میزان فالونوئید کلگرم کوئرستین در گرم عصاره میلی 60/64با 

ر باشد. نتایج همیگرم کوئرستین در گرم عصاره میلی 57/37برابر با 
انجام شده برای عصاره آبی شنبلیله  اکسیدانیآنتیهای یک از آزمون

 یاکسیدانآنتیدهنده خاصیت که نشان گزارش شده است 1جدول در 
میزان فنول ( 2015و همکاران ) Norziahباشد. باالی این عصاره می

ترتیب را به شنبلیلههای تهیه شده از آب و آب داغ دانه عصاره کل
وئید فالون، میزان عصارهدر گرم گالیک اسید گرم میلی 60/25و  31/19

گرم کاتچین در گرم میلی 30/7و  76/3ترتیب ها را بهاین عصارهکل 
االی این ب اکسیدانیآنتیفعالیت  پژوهشگرانگزارش کردند. این عصاره 
 Norziah) ها نسبت دادندها را به ترکیبات فنولی موجود در آنعصاره



 421     ...و  یرندگیگ کالیراد ییتوانا فعال،ستیز باتیترک یعامل یهاگروه یبررسو همکاران/  پوریوسفی

et al., 2015).  رگ بمیزان فنول کل عصاره اتانولی در مطالعه دیگری
گرم  85/23و  28/41، 79/54ترتیب بهشنبلیله  تازه، برگ بالغ و دانه

جود و گزارش شده است. همچنینگالیک اسید در کیلوگرم وزن خشک 
ها ارهدر هر یک از عص اکسیدانیآنتیبه بروز خاصیت ترکیبات فنولی 

جهت درک مکانیسم . (Singh et al., 2014) نسبت داده شده است
با  مقایسه نعصاره اتانولی آ اکسیدانیآنتیدارویی گیاه شنبلیله خاصیت 

، آلفا BHT1آسکوربیک اسید، مانند  استانداردی هااکسیدانآنتی
 هایروشزردچوبه، کوئرستین و ترولوکس با استفاده از توکوفرول، 

خاصیت ها در تمامی روشعصاره  مورد بررسی قرار گرفت.مختلف 
را نشان داد. در این پژوهش میزان فنول و باالتری  اکسیدانیآنتی

 گرم عصارهپیروکاتکول در  گرممیلی 40فالونوئید کل عصاره به ترتیب 
گزارش شده است  صارهعدر گرم  گرم کوئرستینمیلی 88و 

(Subhashini et al., 2011) . تفاوت در میزان ترکیبات فنولی و
ن اختالف ساستخراج،  هایروشفالونوئیدی به عوامل مختلفی مانند 

گیاه و محل رشد  آوریجمعگونه، شرایط آب و هوایی، نوع خاک، زمان 
 (. Ansari pour et al., 2019باشد )آن وابسته می

 
 اکسیدانی عصاره آبی شنبلیلهمیزان فنول کل، فالونوئید کل و فعالیت آنتی -1جدول 

Table 1- Total phenol, flavonoid and antioxidant activity of aqueous extract of Trigonella foenum 

Total phenol(mg 

GAE/G) 

Total flavonoid 
(mg QE/g) 

Antioxidant activity (%) 

DPPH ABTS β-carotene/linoleic 

acid bleaching 

64.60± 0.51 37.57± 0.39 60.55± 0.78 55.53± 0.50 50.40± 0.64 
 

 متریلیبرحسب مزا های بیماری( عصاره آبی شنبلیله بر میکروارگانیسمآگار میانگین قطر هاله عدم رشد میکروبی )دیسک دیفیوژن -2جدول 

Table 2- Mean inhibition zone (mm) of aqueous extract of Trigonella foenum on pathogenic bacteria (disk diffusion agar) 

Microorganism 

Concentration (mg/ml) 
20 40 60 80 

E. coli 7.10± 0.18a 8.90± 0.25b 10.80± 0.32c 13.40± 0.28d 
E. aerogenes 7.00± 0.40a 8.00± 0.65a 10.00± 0.30b 12.50± 0.35c 

S. aureus 8.40± 0.28a 10.80± 0.29b 13.50± 0.23c 16.30± 0.42d 

B. cereus 7.60± 0.38a 9.90± 4.40b 11.80± 0.20c 15.00± 0.37d 

C. albicans 8.50± 0.15a 10.60± 0.36b 13.30± 0.29c 15.50± 0.44d 
 .اندشده( گزارش n=3سه تکرار ) "میانگین ±انحراف معیار"صورت بهنتایج 

 (. P<05/0است )آبی شنبلیله  های مختلف عصارهدرصد میان غلظت 5داری دار در سطح معنیدهنده تفاوت معنیحروف غیر مشابه کوچک در یک ردیف نشان
Values are expressed as mean ±standard deviations, n =3. 
Different small letters in each row show a significant difference at P˂ 0.05 between different treatments. 

 
 2جدول روش دیسک دیفیوژن در عدم رشد در  میانگین قطر هاله

برای هر یک از شود که داده شده است. مشاهده می نشان
های مورد مطالعه با افزایش غلظت عصاره آبی خاصیت میکروارگانیسم

ای هکه غلظتیابد، درحالیداری افزایش میطور معنیضد میکروبی به
اشند. در بداری میهای مختلف فاقد اثر معنییکسان در میکروارگانیسم

 E. aerogenesاین روش کمترین قطر هاله عدم رشد در باکتری 
مشاهده شد که بیانگر مقاومت باالی این باکتری به عصاره آبی شنبلیله 

 باشد و بیشترین قطر هاله عدمو تأثیر کم عصاره بر این باکتری می
نشان از حساسیت این باکتری  S. aureusرشد مشاهده شده در باکتری 

میانگین قطر هاله عدم رشد در روش باشد. به عصاره آبی شنبلیله می
افزایش غلظت عصاره آبی در  دهد کهنشان می( 3جدول آگار ) چاهک

                                                           
1Butylated hydroxyl toluene 

ود شها منجر به افزایش  قطر هاله عدم رشد میتمامی میکروارگانسیم
 ها به جز باکتریکه این افزایش در تمامی میکروارگانیسم

E. aerogenes باشددار میمعنی (05/0>P) در باکتری .E. 

aerogenes اختالف لیتر گرم در میلیمیلی 60و  40های در غلظت
ها میزان قطر در سایر غلظت کهحالی درداری مشاهده نگردید معنی
همچنین غلظت داری بودند.عدم رشد دارای اختالف معنی هایهاله

لیتر فاقد اثر گرم در میلیمیلی 80و  60 هایجز غلظتبههای یکسان 
و  60) هادر این غلظت. بودمختلف  هایمیکروارگانیسمدر داری معنی

 قطر هاله عدم رشد باکتریلیتر( گرم در میلیمیلی 80
E. aerogenes ان نش هابا سایر میکروارگانیسمرا داری اختالف معنی

نیز کمترین قطر هاله عدم رشد در باکتری در این روش  کلی طوربه داد.
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E. aerogenes  و بیشترین مقدار آن در باکتریS. aureus  مشاهده
های دیسک دیفیوژن و چاهک آگار نشان مقایسه نتایج آزمونگردید. 

ر ضدمیکروبی عصاره آبی شنبلیله در روش چاهک آگار دهد که اثمی
بیشتر بوده که این امر به دلیل تماس مستقیم عصاره با میکروارگانیسم

در روش دیسک دیفیوژن  کهدرحالیباشد. ها در روش چاهک آگار می
 Alizadehدهد )عصاره پس از انتشار دیسک اثر خود را نشان می

Behbahani et al., 2021  .)  

 

 مترزا برحسب میلیهای بیماریبر میکروارگانیسم ( عصاره آبی شنبلیلهچاهک آگارمیانگین قطر هاله عدم رشد میکروبی ) -3جدول

Table 3- Mean inhibition zone (mm) of aqueous extract of Trigonella foenum on pathogenic bacteria (well diffusion agar) 

Microorganism 
Concentration (mg/ml) 

20 40 60 80 
E. coli 7.60± 0.24a 9.90± 0.28b 12.00± 0.15c 14.50± 0.34d 

E. aerogenes 7.50± 0.28a 9.50± 0.33b 10.10± 0.48b 13.20± 0.41c 
S. aureus 9.60± 0.31a 12.00± 0.54b 14.60± 0.46c 17.50± 0.38d 

B. cereus 8.00± 0.47a 10.80± 0.39b 13.50± 0.43c 16.20± 0.27d 

C. albicans 8.60± 0.50a 11.00± 0.44b 14.20± 0.31c 17.00± 0.56d 

 . اندشده( گزارش n=3سه تکرار ) "میانگین ±انحراف معیار "صورت نتایج به
 (. P<05/0است )آبی شنبلیله  های مختلف عصارهدرصد میان غلظت 5داری دار در سطح معنیدهنده تفاوت معنیحروف غیر مشابه کوچک در یک ردیف نشان

Values are expressed as mean ±standard deviations, n =3. 
Different small letters in each row show a significant difference at P˂ 0.05 between different treatments. 

 
 زاهای بیماریحداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی شنبلیله بر میکروارگانیسم -4جدول 

Table 4- Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of aqueous extract of Trigonella 

foenum on pathogenic microorganisms 

Microorganism 
 MIC

(mg/ml)1 
 2MBC/MFC

(mg/ml) 

E. coli 32 512 

E. aerogenes 64 >512 
S. aureus 8 256 

B. cereus 8 256 

C. albicans 8 256 
 

های مهارکنندگی و کشندگی عصاره آبی حداقل غلظت 4جدول در 
دهد. با توجه به نتایج، کمترین غلظت مهارکنندگی شنبلیله را نشان می

 C. albicansو  S.aureus ،Bacillus cereusو کشندگی مربوط به 
 E. aerogenesو بیشترین غلظت مهارکنندگی و کشندگی مربوط به 

 باشد. می

 Bریسین آمفوتو  کلرامفنیکلهای بیوتیکنتایج حاصل از اثر آنتی
شده  نشان داده 5 جدولها با عصاره آبی شنبلیله در آنو برهمکنش 

اکتریبرای ب کلرامفنیکلبیوتیک اثر آنتیشود که مشاهده میاست. 
ترتیب به B. cereusو  E. coli ،E. aerogenes، S. aureusهای 

بیوتیک برای متر بوده و اثر این آنتیمیلی 10/19و  18، 50/14، 30/13
 بیوتیکاثر آنتی انجام نشد. همچنین C. albicans سویه قارچی
باشد. متر میمیلی 10/15برابر با  C. albicansبرای  Bآمفوتریسین 

ام های مورد مطالعه انجبیوتیک برای باکتریاثر این آنتی کهحالی در

                                                           
1 Minimum inhibitory concentration 

2 Minimum bactericidal/fungicidal concentration 

-شود که برهمکنش عصاره آبی با آنتیمشخص میهمچنین نشد. 

ا بوده و سبب هدارای اثر سینرژیستی برای باکتری کلرامفنیکلبیوتیک 
شود. در رابطه میها باکتریدار قطر هاله عدم رشد در همه افزایش معنی

دارای اثر بیوتیک برهمکنش عصاره با آنتی C. albicansبا قارچ 
-میلی 20/20شود که قطر هاله عدم رشد به سینرژیستی بوده منجر می

 داری افزایش یابد.معنی طوربهمتر 

های گیاهی با استفاده از ها و اسانساثر ضدمیکروبی عصاره
 Alizadehمطالعات گوناگون بررسی شده است )های مختلف در روش

Behbahani et al., 2012 ؛Yazdi et al 2013 ؛Behbahani et 

al., 2012های مختلف گیاه (. در رابطه با خاصیت ضدمیکروبی بخش
سی اثر عنوان مثال در برریز مطالعاتی صورت گرفته است. بهشنبلیله ن

تلقیح  S. aureusهای اتانولی و آبی دانه شنبلیله بر میزان رشد عصاره
شت ها با گذشده در فیله کپور مشخص گردید که تعداد این باکتری

های حاوی عصاره کاهش های شاهد افزایش و در نمونهزمان در نمونه
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ی و آبی منجر به توقف رشد اتانولهای درصد عصاره 4یابد و غلظت می
(. Arbab et al., 2020دوره نگهداری شد ) 12و  9باکتری در روزهای 

 S. aureus ،Salmonellaاثر ضدمیکروبی روغن دانه این گیاه بر روی 

typhimurium ،coli E.  وA. niger  نشان داد که روغن این گیاه
توجهی در برابر تمامی دارای خاصیت ضدمیکروبی قابل 

باشد و بیشترین خاصیت های مورد مطالعه میمیکروارگانیسم
 ,.Sulieman et alمشاهده شد ) A. nigerو  .coli Eضدمیکروبی در 

ای آبی، استونی و ه(. همچنین گزارش شده است که عصاره2018
متانولی تهیه شده از برگ، دانه و ساقه گیاه شنبلیله دارای خاصیت 

 Staphylococcus و  .coli Eهای ضدمیکروبی در برابر باکتری
های مختلف بیشترین خاصیت در عصاره باشد و در بین عصارهمی

(. اثر ضدمیکروبی عصاره Sharma et al., 2016متانولی مشاهده شد )
های تازه و رسیده و دانه گیاه شنبلیله با روش دیسک اتانولی برگ

ع های رسیده در مقایسه با نودیفیوژن بررسی و گزارش گردید که برگ
 B. cereusدیگر دارای خاصیت ضدمیکروبی بیشتری در برابر باکتری 

( خاصیت 2015و همکاران ) Haque(. Singh et al., 2014باشد )می

بت و گرم های گرم مثضدمیکروبی اسانس دانه شنبلیله در برابر باکتری
منفی را با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بررسی کردند. مطالعات 

 های گیاهیها و اسانسدهد که خاصیت ضدمیکروبی عصارهنشان می
رکیبات زیست فعالی است که به سطح سلول متصل به دلیل وجود ت

ود شهای فسفولیپیدی غشای سلولی وارد میشده و سپس به الیه
(Haque et al., 2015 این امر منجر به اختالل در یکپارچگی ساختار .)

شود. از سوی دیگر حساسیت غشا و در نهایت مرگ سلول می
اره های گرم منفی به عصت در مقایسه به باکتریهای گرم مثبباکتری

تواند به دلیل تفاوت در ساختار غشایی این آبی گیاه شنبلیله می
 های گرم منفیای که غشای خارجی باکتریگونهها باشد. بهباکتری

ید بوده که ساکاربسیار مستحکم، پیچیده و حاوی مقادیر زیادی لیپوپلی
که شود. درحالیاز ترکیبات می منجر به عبور مقادیر محدودی

ره باشند و توسط دیواهای گرم مثبت فاقد غشای پیچیده میباکتری
پپتیدوگلیکان غیر متراکم احاطه شدند در نتیجه ترکیبات ضدمیکروبی 

 ,.Shahidi et alراحتی به غشا سلولی دسترسی خواهند داشت )به

2019 .)  
 

 ها با عصاره آبی شنبلیلهو برهمکنش آن Bآمفوتریسین و  کلرامفنیکلهای بیوتیکاثر ضدمیکروبی آنتی -5جدول 

Table 5- Antimicrobial effect of chloramphenicol and amphotericin B and their interaction with aqueous extract of 

Trigonella foenum 

Microorganism 
Antimicrobial agent 

Chloramphenicol Amphotericin B Chloramphenicol+ Extract Amphotericin B+ Extract 

E. coli 13.30± 0.50a Not done 19.220± 0.55b Not done 

E. aerogenes 14.50± 0.44a Not done 19.00± 0.47b Not done 
S. aureus 18.00± 0.34a Not done 25.60± 0.62b Not done 

B. cereus 19.10± 0.30a Not done 20.90± 0.46b Not done 

C. albicans Not done 15.10± 0.43a Not done 20.20± 0.41b 
  .اندشده( گزارش n=3سه تکرار ) "میانگین ±انحراف معیار "صورت نتایج به

 (. P<05/0است )آبی شنبلیله  های مختلف عصارهدرصد میان غلظت 5داری دار در سطح معنیدهنده تفاوت معنیردیف نشانحروف غیر مشابه کوچک در یک 
Values are expressed as mean ±standard deviations, n =3. 
Different small letters in each row show a significant difference at P˂ 0.05 between different treatments. 

 
. اندای تشکیل شدههای پیچیدههای گیاهی از سیستمعصاره

 های عاملیجهت شناسایی گروه فروسرخ تبدیل فوریه سنجیطیف
 پیک این شکل . در(1شکل ) شدموجود در عصاره آبی شنبلیله استفاده 

 و های هیدروکسیلبه دلیل وجود گروه cm 3370-1 پهن به مرکزیت
 باشدمی H-Cپیوندهای به دلیل  cm 2965-1 یعدد موج

(Sosani Gharibvand et al., 2020؛Alizadeh Behbahani et 

 ., 2020al .) 1عدد موجی همچنین-cm 1613 به دلیل گروهتواند می
به دلیل  cm 1507-1، عدد موجی های آروماتیکدر حلقه C=Cهای 

 1متیلمینال ژبه دلیل  cm 1405-1ها و عدد موجی ارتعاش در آمین

                                                           
1 Geminal methyl 

 موجی(. عالوه بر این عدد Vidhu et al., 2014باشد )
1-cm 1405 1 و-cm 1331 پیوند خمشی  به دلیلH-C دهنده نشان

پیوند کششی  به دلیل cm 1078-1 و cm 1118-1 آلکان، عدد موجی
O-C 1 دهنده الکل نوع دوم، عدد موجینشان-cm 1041 پیوند  به دلیل

 به دلیل cm 849-1 موجی دهنده سولفوکسید، عددنشان S=Oکششی 
 و عدد موجی 3و 2و 1خالف تدهنده اسنشان C-Hپیوند خمشی 

1-cm 747 پیوند خمشی  به دلیلC=C باشد دهنده الکل مینشان
(Namazi et al., 2021 .) 
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 .گیاه شنبلیله عصاره آبی FTIRطیف  -1 شکل

Fig. 1. FTIR spectrum of aqueous extract of Trigonall foenum. 
 

 گیری نتیجه
های ضدمیکروبی نشان داد که عصاره آبی گیاه شنبلیله نتایج آزمون

ا هباالیی در برابر انواع میکروارگانیسمدارای خاصیت ضدمیکروبی 
ی بر فعالیت ضدمیکروببوده و  )باکتری گرم مثبت، گرم منفی و قارچ(

 همچنین مشخص گردید که باشد.بیشتر میهای گرم مثبت باکتری
ش افزایبیوتیک برهمکنش عصاره با آنتی درهای عدم رشد قطر هاله

بیوتیک در بروز خاصیت بنابراین ترکیب عصاره با آنتی یابدمی
وز . وجود ترکیبات فنولی سبب برباشدضدمیکروبی بیشتر مؤثر می

 رواین از. دشعصاره آبی گیاه شنبلیله باالیی در  اکسیدانیآنتیخاصیت 

 دانیاکسیآنتیعنوان یک ترکیب ضدمیکروبی و توان از این گیاه بهمی
 طبیعی در صنعت غذا و دارو استفاده کرد. 

 
 تشکر و قدردانی

ذا باشد، لمقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می
ی و فناوردانند از معاونت پژوهشی نویسندگان مقاله بر خود الزم می

ای هدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به دلیل حمایت
 د.تشکر و قدردانی نماین مادی و معنوی صمیمانه
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