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 چکیده

( Anethum graveolensاکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه شوید )آنتی مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد

-فولین از روشمیکروبی، منظور بررسی فعالیت ضدهای چاهک و دیسک کاغذی بهاز تست تحقیق  این درصورت گرفت. 

برای تعیین  پکریل هیدازین 2-1-1 گیری ظرفیت روبش رادیکالیاندازهترکیبات فنولی کل و با برای تعیین میزان  سیوکالتو

نشان باکتریال استفاده شد. نتایج عملکرد آنتی (TAC) اکسیدانیونی کلمیزان فعالیت آنتیو  DPPH فعالیت روبش رادیکال

 1111و  111، 211، 121های ثر بازدارندگی بر رشد باکتری آئروموناس هیدروفیال در غلظتگونه اداد که گیاه مذکور هیچ

کل در گیاه شوید به ترتیب اکسیدانیو آنتی DPPHترکیبات فنولی،  میزانهمچنین  .لیتر نداشتمیکروگرم بر میلی

شوید  هیدروالکلی گیاه عصاره که داد نشان بود. به طور کلی مطالعه حاضر 53/19±51/9و  51/1±11/52، 32/1±11/93

هیدروالکلی در روش های مختلف میزان  عصاره اکسیدانی آنتی حتی قدرت و بوده ای مالحظه قابل اکسیدانی آنتی اثر دارای

یکسانی  اکسیدانی قدرت آنتی موارد از بعضی در دیگر محققان مشابه کارهای نسبت به ویژگی این در که متفاوتی را نشان داد

 شان نداد.را ن
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 مقدمه

صورت تک های خاص ممکن است به اکسیداسیون بخشی از زندگی و متابولیسم موجودات زنده است. اکسیژن در موقعیت

 1(ROSی اکسیژن فعال ) آید، گونه صورت تک الکترونی در میی که بههای آزاد تولید کند، اکسیژن الکترونی درآید و رادیکال

ها طی فعالیت طبیعی های آزاد و یا مشتقات اکسیژن فعال هستند که تولید مداوم آن نام دارد. گونه اکسیژن فعال رادیکال

مقادیر باالی  (.Mates, 2000) گیرد ها صورت می ها، غشاهای هسته و فاگوسیت سلول مخصوصاً در میتوکندری، میکروزوم

ROS شود که ممکن است عامل اختالالت متابولیکی شدید باشد و در  و یا حذف نامناسب آن منجر به استرس اکسیداتیو می

ها در صنایع غذایی توسط برخی از ترکیبات فنلی در  دهد. جلوگیری از اکسیداسیون چربی نهایت سالمتی را تحت تأثیر قرار 

های اکسیدان(. در صنایع غذایی آنتیSherwin, 1990های مصنوعی انجام شد )اکسیدانا استفاده از آنتیب 1391اواخر دهه 

( تری بوتیل هیدروکینون) TBHQ(، بوتیل هیدروکسی تولوئن) BHT(، بوتیل هیدروکسی آنیزول) BHAمصنوعی نظیر 

ثباتی  نظیر فرار بودن و بی BHTو  BHAخواص  (. با این حال برخیDapkevicius, 1998گیرند )مورد استفاده قرار می

(. Pokorný, 1991; Porter, 1980های مصنوعی شده است )اکسیداندر دمای باال موجب محدودیت استفاده از این آنتی

ستند. ها معموالً در ساختار مولکولی خود دارای فنول هها و کاتچینها، توکوفرولهای طبیعی مانند فالوونوئیداکسیدانآنتی

اکسیدان عمل کنند یا عنوان یک آنتیتوانند بهها میهای هیدرلیز شده و تاننهمچنین ارگانیک اسیدها، کارتنوئیدها، پروتئین

اکسیدان های فنولیک باشد. تقاضا برای مواد افزودنی طبیعی از جمله آنتیافزایی در زمان استفاده با آنتیدارای یک اثر هم

های اکسیداندر چند سال گذشته افزایش یافته است. از این رو تحقیق و کشف منابع جدید دارای آنتیهای طبیعی اکسیدان

رسد. درحال حاضر موادی ضداکسیداسیون نظر میبسیار ضروری به هایی برای معرفی آنها در صنایع غذاییو توسعه راهطبیعی 

 اخیراً(. Dugan, 1980; Langseth, 1995آید )دست میها از ترکیبات گیاهی و جانوران کوچک میکروسکوپی بهچربی

 ایجاد عدم ترکیبات، این کم جانبی عوارض ها،آن تولید بودن هزینه کم نظیر عواملی دلیلبه گیاهی مشتقات از استفاده

 است گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش زیستطمحی بر سوء اثرات نداشتن ها،آن به نسبت زابیماری عوامل نسبی مقاومت

(Gabor et al, 2012; Reverter et al., 2014  .)و طیور ،مدا پرورش در استفاده مورد گیاهی محصوالت از یکی امروزه 

 ند.باشمی باال اسیونیاکسید ضد و ضدمیکروبی عملکردهای دارای که هستند گیاهی هایعصاره آبزیان

 ساخته جدید پرورشی استخرهای است. یافته توسعه زیادی شتاب با اخیر سالیان کمان طیرنگین آالیلقز ماهی پرورش

 انواع با افزایش تراکم و سطح پرورشی این ماهی، .است کرده پیدا چشمگیری افزایش سطح واحد در تولید میزان و اندشده

 برای تعددی تالش و روش های م یافته است. لذا  گسترش پرورشی ماهیان جمعیت در زیاد سرعت با عفونی هایبیماری

                                                 
1
 Reactive oxygen species 
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 سازمان آمار آخرین طبق(. Shouda et al., 2008برابر بیماری در سالیان متمادی صورت گرفته است )  در مقاومت افزایش

همچنین  طبق آخرین آمار سازمان  .است رسیده تن 112393 به کمانرنگین آالی قزل تولید جهانی میزان 2115 سال در فائو

 چند در رو این از(. FAO, 2016تن بوده است ) 125111کمان در ایران آالی رنگینید قزلمیزان تول 2115فائو در سال 

 خاصی طوربه ایمنی و اشتها محرک عنوانبه کمانرنگین آالیقزل ماهی غذایی جیره در دارویی گیاهان از استفاده اخیر دهه

9سیر ،(Oskoii et al., 2012)2اکیناسه به توانمی جمله از که است گرفته قرار توجه مورد
 (;Esmaeili et al., 2017 

Nya et al., 2010 ;Farahi et al., 2010 Erol – Florian et al., 2011 ;Mohebbi et al., 2010 ; پونه(، و 

9کوهی
Erol-Florian et al., 2011) )اثرات مثبت . نمود اشاره کمانرنگین آالیقزل خونی هایشاخص از برخی و رشد بر

 Delaquist etهای مختلف در جانوران آزمایشگاهی به اثبات رسیده است )یاه و فعالیت آنتی باکتریال آن علیه باکتریاین گ

al., 2002). 

 چنینهم و 1چتریان خانواده از و کندمی رشد متریسانت 121 الی 31 ارتفاع تا و است دوساله یا یکساله گیاهی شوید، گیاه

 ایاالت هند، اروپا، در و بوده آسیا غربی جنوب بومی گیاه این(. Kaur et al, 2010) است هگون 2111 و جنس 271 دارای

%(، 9/93) رطوبت چرب،اسیدهای  اسانس، شامل وجود دارد شوید گیاهی که درعناصر(. Shyu, 2009) شودمی کشت متحده

 منیزیم، پتاسیم، کلسیم، :شامل اصرمعدنیعن و%( 1/3) خاکستر%(، 11/19) فیبر%(، 95) کربوهیدرات%(، 51/11) پروتئین

-51) کاروون اصلی ترکیبات ودرصد  9تا  1 اسانس روغن حاوی گیاه این هایمیوه .است نیاسین و A ویتامین سدیم، فسفر،

 سینوئل، هیدروکورون، دی دیترپن، پینن، چون دیگری ترکیباتچنین هم و %(51/21) فالندرناآلف %(،95) لیمونن%(، 91

توجه ترکیبات گیاه  با (.Stavri and Gibbons., 2005) باشدمی ایزومیریستیسین و دیالپیئول پارامیرسن، یسن،میرت

 اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اتانولی گیاه شوید می باشد.حاضر، بررسی فعالیت آنتی مطالعه از شوید هدف

 مواد و روش کار

 سازي گیاه شویدآماده

ساعت داخل  29مدت گراد بهدرجه سانتی 21توسط آب شسته شد و در دمای  اه شوید کامالًهای برگ و ساقه گیقسمت

کن قرارگرفت تا کامال خشک شود، سپس توسط آسیاب صنعتی تبدیل به پودر و در محلی خشک و دور از رطوبت تا خشک

 1/1در گیاه شوید را در داخل ارلن ریخته و گرم از پو 211منظور تهیه عصاره اتانولی گیاه شوید، شد. بهزمان مصرف نگهداری 

                                                 
2
 Echinacea purpurea 

3
 garlic (Allium sativum) 

4
 Origanum vulgare 

5
 Umbelliferae 
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 71صافی، صاف گردیده و حالل )اتانول  ها به وسیله کاغذساعت عصاره 91درصد به آن اضافه شد و پس از  71لیتر اتانول 

حاصل عصاره  (.Sajjadi et al., 1998)گردید گراد جداسازی درجه سانتی 91درصد( با استفاده از دستگاه روتاری در دمای 

 Arabshahi-delouee and) شد گراد نگهداری درجه سانتی 91صورت پودر در آمد و در دمای توسط دستگاه فریز درایر به

Urooj., 2007.) 

میکرولیتر از استوک اصلی  111سازی سویه باکتریایی آئروموناس هیدروفیال، تهیه شده از مرکز ذخایر ژنتیک، میزان برای فعال

ساعت در  29-91مدت منتقل و به BHIکشت لیتر محیطمیلی 11های فالکون حاوی شرایط استریل به لولهها در باکتری

دقیقه در دور  1مدت گراد درون انکوباتور شیکردار نگهداری شد. سپس محیط کشت حاوی باکتری بهدرجه سانتی 97دمای 

g5111 مک جایگزین آن گردید. جهت تعیین تعداد باکتری در درصد آب ن 3/1 سانتریفیوژ و مایع رویی برداشته و محلول

 (.Gomez-Estaca et al., 2010نانومتر استفاده شد، ) 511مایع زیرین، از روش کدورت سنجی در طول موج 

کشت آگار استفاده میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه شوید، از تست چاهک به روش نفوذ در محیطمنظور بررسی فعالیت ضدبه

(، عمل کشت سطحی با استفاده از سوآپ استریل به CFU / ml111 سازی سویه باکتریایی )دین منظور، پس از آمادهشد. ب

باکتری مورد نظر آئروموناس هیدروفیال روی محیط کشت تریپتون سوی آگار  1×  115لیتر کشت مایع حاوی میلی 1/1میزان 

 ک استفاده گردید. های تلقیح شده برای تست چاهانجام گرفت و از پلیت

(، با اندکی تغییر صورت Kähkönen et al., 1999سیوکالتو )  -گیری مقدار فنول کل با استفاده از روش فولیناندازه

( توسط DPPHپکریل هیدازین ) 2-1-1 گیری ظرفیت روبش رادیکالیاکسیدانیونی عصاره از طریق اندازهپذیرفت. فعالیت ضد

 ( انجام شد. 2117و همکاران ) Koduruروش 

با اندکی  (1333و همکاران ) Prieto( عصاره هیدروالکلی گیاه شوید با استفاده از روش TACفعالیت ضد اکسیدانیونی کل )

 .شد عصاره اتانولی گیاه شوید بیان برگرم اسید آسکوربیک گرممیلی حسب بر اکسیدانیونی کلضد تغییر انجام شد. قدرت

 آنالیز آماري 

 تحلیل و بررسی شد. تجزیه  (Leveneآزمون ) با هاواریانس و همگنی آزمون کولموگروف اسمیرنوف با هاداده  بودن نرمال

 در دانکن آزمون ها ازمیانگین مقایسه جهت ( وOne-Way ANOVAواریانس یکطرفه ) آنالیز روش از استفاده با هاداده

  .گرفت انجام Version16 SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده و تحلیل شد. تجزیه استفاده درصد 31 اطمینان سطح
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 نتایج و بحث

 میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه شویدارزیابی اثرات ضد

میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه شوید به روش انتشار و دیسک کاغذی نشان داد که این عصاره  هیچ نتایج بررسی فعالیت ضد

لیتر میکروگرم بر میلی 1111و  111، 211، 121های ر رشد باکتری آئروموناس هیدروفیال در غلظتگونه اثر بازدارندگی ب 

  .نداشت

 

 

 گیاه شوید با روش تست چاهک )ردیف پایین( و دیسک کاغذی ) ردیف باال( هیدروالکلیمراحل بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره   -1شکل

 

 DPPHشوید نشان داد که عصاره مورد استفاده دارای ترکیباتی از جمله فنل و  نتایج آنالیز ترکیب عصاره اتانولی گیاه

scavenging IC50 بیان شده است. 1می باشد که میزان این ترکیبات در جدول 

 ترکیب عصاره هیدروالکلی گیاه شوید -1جدول 

 میزان ) واحد( ترکیب

 گرم گالیک اسید / گرم عصاره(فنل تام ) میلی

DPPH scavenging IC50 لیتر(                                         ) میکروگرم بر میلی 

 گرم اسید آسکوربیک / گرم عصاره( اکسیدانی کل )میلیآنتی

32/1±11/93 

51/1±11/52 

51/9±53/19 
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 با جهان که است الیدرح این و است کرده پیدا افت کارآ و جدید داروهای ساخت برای تحقیقات اولویت اخیر هایدهه در

 مقاوم هایعفونت درمان اقتصادی هزینه زمینه این در هانگرانی از دیگر است. یکی روبرو زابیماری عوامل دارویی هایمقاومت

 بیوتیکآنتی به مقاوم هایباکتری های عفونت درمان زمان بودن طوالنی و موثر جدید داروهای بودن ترگران علتدارو )به به

 Holmberg etکند )می دوچندان را درمان برای جدید راهی یافتن اهمیت که است حساس( هایباکتری با عفونت هب نسبت

al., 1987; Overbye et al., 2005گونه اثر (. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق عصاره اتانولی گیاه شوید هیچ

( نشان داد اسانس گیاه شوید اثر 1931طالعه قادری و همکاران )بازدارندگی بر رشد باکتری آئروموناس هیدروفیال نداشت. م

های اشیرشیاکلی و باسیلوس لیچنی فورمیس دارد که با نتایج  مطالعه حاضر مطابقت نداشت. قابل توجهی بر مهار رشد باکتری

 % 11 مقدار DPPHتست  در شوید گل عصاره اکسیدانیآنتی قدرت تایوان روی ( در2113و همکاران ) Shyuمطالعه  در

که  نتایج این  آمد دستبه 17/933و  19/15، 11/21 ترتیب به هگزان و اتانول اتیل استات، های بخش برای رادیکالی مهار

اکسیدانی این عصاره در مطالعه حاضر مطالعه بود با  نتایج  قدرت آنتی مورد هایعصاره مهار رادیکالی باالی قدرت دهنده نشان

درصد( از گیاه  71اتانول ) توسط شده آنتی اکسیدانی  استخراج و فنول ترکیبات کل میزان میانگین مقایسه راستا بود.هم

 خام عصاره در ترکیبات اکسیدانی اینآنتی فعالیت و فنولی ترکیبات استخراج است. قابلیت شده داده نشان 1شوید در جدول 

 فنولی ترکیبات شیمیایی ساختار و نیز نوع و استخراج دمای و زمان ها،حالل pH و قطبیت از جمله زیادی فاکتورهای به

بررسی توسط محققین  در گیاه شوید مورد فنول به دست آمده میزان (. همچنینAntolovich et al., 2000دارد ) بستگی

 مورد حالل ان گفت نوعفنول به دست آمده از عصاره استونی ولیک کمتر بود. شاید بتو میزان از (1931سلمانیان و همکاران )

 سایر توسط شده های انجامبررسی در آمده دست به داشت.  نتایج فنولی  ترکیبات استخراج میزان بر داریتاثیرمعنی استفاده

و  DPPHمیزان باالتری نسبت به  TACکند. درمطالعه حاضر  فعالیت آنتی اکسیدانی کل تایید می را حاضر نتایج محققین،

اد. ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در گیاهان بسیار متنوع است و اثرات و قابلیت استخراج آن ها شدیداً با فنول کل نشان د

ساختار شیمیایی آن ها وابسته است. بطوری که با تغییر شرایط و روش های به کار رفته فعالیت آنتی اکسیدانی ها تغییر نشان 

 (. 1939می دهد )برادران و همکاران، 

 ویجییافته تر 

 آنتی ای است. قدرت مالحظه قابل اکسیدانی آنتی اثر شوید دارای هیدروالکلی گیاه عصاره که داد نشان نتایج مطالعه حاضر

 یک در حتی و محیطی برداشت، عوامل از بعد شرایط ، هیدروالکلی در روش های مختلف،ژنتیک  مختلف عصاره اکسیدانی

 شوید انجام زمینه بر گیاه در این بیشتری اشد. هر چند الزم است که تحقیقاتب می آن متفاوت مختلف های قسمت در گیاه

 مختلف نظیر تغذیه آبزیان استفاده کرد. هایزمینه در گیاهان این رسد که می توان ازمی نظر شود ولیبه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the performance of antioxidant and antimicrobial 

activity of hydroelectric extract of Anethum graveolens. In this study, the well test and paper 

discs were conducted to investigate the anti-microbial activity, and to determine the total 

phenolic compounds by the Folin-Siouketto method and for DPPH radical scaling activity by 

measuring the capacity Radical scaling of 1-1-2 pecril of hydazine as well as total antioxidant 

activity (TAC) were performed by the mentioned method. The results of the antibactrial 

performances showed that the plant had no inhibitory effect on the growth of Aeromonas 

hydrophila at concentrations of 125, 250, 500 and 1000 micrograms per milliliter. Also, the 

amount of phenolic, DPPH and total antioxidant compounds in the plant were 49.85 ± 8.92, 

62.51 ± 1.6 65.6 and 84.69 ± 3.65, respectively. generaly, the results of this study showed that 

the hydroalcoholic extract of the plant has a significant antioxidant effect, and even the 

antioxidant power of the hydroalcoholic extract in different methods has shown a different 

level in comparison with the similar work of other researches.. 
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