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 چكيده
  ي انسان   هایبيماری  درمان  در  فعالزيست  هایمولكول  مهم  نقش  بيانگر  دارويي،  -غذا  ترکيبات  و  عملگرا  غذاهای  به   اخير  هایگرايش  :زمينه

نوموالريا  ميوه    عصاره  دارويي   -غذا  و  فيتوشيميايي   خصوصيات  برخي   اخير،  مطالعه  در  است.   پرپشت  هایجنگل  از  شده  برداشت زيزيفوس 

   گرفت. قرار  ارزيابي  مورد دشتستان

  فوس يزيز  ميوه  هعصار  کل  فنلي   محتوای  و(  DPPH)   ليدرازيه  ليكريپ-1-ليفن  ید-2،2روش  با  اکسيداني آنتي   فعاليت  ها:روش   و  مواد

  عصاره  ضدميكروبي   فعاليت  گرديدند.  شناسايي   GC-MS  روش  با  آن  ثانويه   هایمتابوليت  گرفتند.  قرار  بررسي   مورد  متریوفتوترپكاس  با  اينوموالر

  منفي  گرم  یهاباکتری  سرئوس،  باسيلوس  و  اورئوس  استافيلوکوکوس  مثبت  گرم  هایباکتری  برابر  در  ميكروديلوشن  روش  از  استفاده  با  آن  آبي 

 گرفتند. قرار ارزيابي  مورد آلبيكنس، کانديدا مخمر و نايجر آسپرژيلوس قارچ تيفي، نالسالمو و کلي  اشريشيا

  استروئيدها   و  هاترپن  ،آلكالوئيدها  مانند   مختلف   فعالزيست  و  شيميايي   ساختارهای   با  شيميايي   ترکيب  51  تعداد  نمونه،  MS-GC  آناليز  ها:افته ي

  و   داد  نشان  مطالعه   مورد   ميكروبي   هایسويه   برابر   در  را  توجهي   قابل   کشنده  و  مهاری   يتالفع  زيزيفوس  عصاره  نتايج،  اساس رب  داد.  نشان  را

 ، GC-MS  توسط  شده   شناسايي  ميكروبي   ضد   ترکيبات  وجود   بود.  آلبيكنس  کانديدا  مخمر   برابر  در  ضدميكروبي   فعاليت  بيشترين  دارای   عصاره،

 .نمود ييدأت  را عصاره ي ي باکتريا ضد فعاليت تايجن

  برابر  در  توجهي قابل  عملكرد  با  ضدميكروبي   ترکيبات  از  مناسبي   زميني   منبع  تواندمي   نوموالريا  زيزيفوس  عصاره  نتايج،  به   توجه   با  : ریگينتيجه 

 به  که  هستند ایبالقوه بيولوژيكي  و نوتريسيتيكال اثرات دارای ،زيزيفوس عصاره ثانويه  هایمتابوليت مطالعات، براساس باشد. غذايي  هایپاتوژن 

 است. نيازمند بيشتری آزمايشگاهي  العاتطم

  نوتريسيتيكالضدميكروبي،  طيف سنجي جرمي،  -کروماتوگرافي گازی موالريا،ون زيزيفوساکسيداني، آنتي  :کليدی واژگان
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 مقدمه
  از   پیشگیری   و   درمان   برای   دارویی   گیاهان   از   استفاده 

  .اند بوده   بشر   توجه   مورد   پیش   ها قرن   از   ها، بیماری 

  سنتزی   منشاء   دارای   ا، داروه   از   عظیمی   بخش   زه رو ام 

  که  شود می   زده   تخمین   هرچند،   باشند. می   شیمیایی   و 

  ءمنشا   دارای   ، دارویی   های فرآورده   سوم   یک   حدود 

  سدر،   )عناب،   1کُنار   گیاه   (. 1)   باشند می   گیاهی 

  سبزهمیشه   دار تیغ   های درختچه   و   درختان   از   رملک(، 

  و   گرمسیری   ی اح نو   در   که   است   2عنابیان   تیره   از 

  جنوبی   های استان   در   و   پراکنده   جهان   گرمسیری نیمه 

  و   کنار   های گونه   (. 2)   روید می   خوبی   به   ایران 

  3پالسمژرم   منابع   ترین مهم   بومی،   و   خودرو   های توده 

  های ژن   داشتن   دلیل   به   و   آیند می   شمار به   گیاه   این 

  زنده   های تنش   به   اومت ق م   های ژن   نظیر   فراوان   مفید 

  (.3)   برخوردارند   ای ویژه   اهمیت  از   ه غیرزند   و 

  درخت  دارویی   و   شناسی گیاه   زمینه   در   مطالعات 

  این  که   اند داده   نشان   مختلف   کشورهای   در   سدر 

  ای مالحظه   قابل   فارماکولوژیکی   اثرات   دارای   گیاهان 

  به   ، رملک   بومی   های گونه   که طوری به   ؛ ( 4)   د ن باش می 

  اثرات   با   فعال زیست   کیبات ر ت   غنای   دلیل 

  جهت  سنتی   طب   در   کهن   زمان   از   ، یکال یت یس نوتر 

 قرار   استفاده   مورد   ها بیماری   برخی   بهبود 

 (. 5)   اند گرفته 

  ، ROS  4  اکسیژن فعال   های گونه   و   آزاد   های رادیکال 

  از   ضروری   بخش   مناسب،   زمان   در   تولید   صورت   در 

  مهمی   بیولوژیک   های واکنش   در   و   بوده   حیات 

  ت را اث   ، نامناسب   تولید   صورت   در   ؛ ( 6)   د رن دا   شرکت 

  ترکیبات   اکسیداسیون   با   و   نموده   اعمال   را   خود   سوء 

 
1  Ziziphus mauritiana 
2  Rhamnaceae 
3Germplasm   
4  Reactive Oxygens Species 

  ها، پروتئین   چرب، اسیدهای   نظیر   سلول   حیاتی 

  صدمات  ایجاد   سبب   ، ها رنگدانه   و   نوکلئیک اسیدهای 

  وجود   با   (. 7)   گردند می   ناپذیری جبران   بافتی 

  ما، س پال   در   مختلف   زاد درون   ی اکسیدان آنتی   ترکیبات 

  بردن   بین   از   به   در قا   ی تنهای   به   بدن   دفاعی   سیستم 

  مین أ ت   و   باشد نمی   بدن   در   مازاد   آزاد   های رادیکال 

  منابع  طریق   از   ویژه به   ی اکسیدان آنتی   خارجی   منابع 

  روزافزون  گسترش   (. 8)   یابد می   ضرورت   غذایی 

  و   داروها   به   میکروبی   های سویه   ت مقاوم 

-سرطان   و   تی سم   اثرات   و   صناعی   ی ها بیوتیک آنتی 

  ها آن   ی جایگزین   موجب   ، ات یب ترک   این   از   برخی   زایی 

  شده   طبیعی   اکسیدانی آنتی   و   ضدمیکروبی   ترکیبات   با 

  و   ای تغذیه   سوء   اثرات   از   ی شواهد   (. 9)   است 

  همچون  صناعی   های اکسیدان آنتی   توکسیک 

  ، 5(BHA)   آنیزول هیدروکسی بوتیل 

  ترت  و   6( BHT)   تولوئن هیدروکسی بوتیل 

  ؛( 10)   دارند   وجود TBHQ  7  کینون بتاهیدروکسی 

  سمیت  با   قوی   های اکسیدان آنتی   به   نیاز   ، این بر نا ب 

  ناپذیر اجتناب   ضرورت   یک   بیشتر   اثربخشی   و   کمتر 

  جانبی   عوارض   با   طبیعی   های اکسیدان آنتی   . است 

  ی اکسیدان آنتی   قدرت   افزایش   موجب   توانند می   کمتر، 

  ها بیماری   برخی   به   ابتال   کاهش   نتیجه   در   و   پالسما 

  از   ای گسترده   ف طی   گذشته،   دهه   سه   در   (. 11)   د گردن 

  هابافت   از   محافظت   منظور به   گیاهی   طبیعی   ترکیبات 

  آزاد   های رادیکال   از   ناشی   های آسیب  برابر   در 

  مورد  انسان   در   ها آن   ناشی   خطرات   کاهش   و   اکسیژن 

  منابع  بهترین   از   یکی   (. 12)   ند ا گرفته   قرار   بررسی 

  که  باشند می   ی گیاه   ی ل وفن   ترکیبات   اکسیدانی، آنتی 

  و   گردند می   تولید   محیطی   های رس ت س ا   به   پاسخ   در 

 
5  Butyl Hydroxy anisole 
6  Butyl Hydroxy Toluene 
7  Tert-Butylhydroquinone 
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  اثرات   مقابل   در   ها بافت  حفاظت   در   مهمی   نقش 

  هایگونه   سایر   و   اکسیژن   آزاد   های رادیکال   دگی ن اکس 

  اثرات   ، مطالعات   از   برخی   (. 13)   ند مای ن می   ء ایفا   فعال 

  در   را   قلبی   های ماری ی ب   درمان   و   دانی ی اکس آنتی 

  یها تانن   و   فنولی   ترکیبات   به   جوبا و ج   زیزیفوس 

  غنای   دلیل   به   کنار   میوه   . ( 14)   دهند می   نسبت   متراکم 

  اکسیدان آنتی   ترکیب   یک   ، گوناگون   لی وفن   ترکیبات 

  هایاکسیدان آنتی   با   رقابت   قابل   که   است   قوی 

  بر   عوارضی   گونه هیچ   ها، آن   برخالف   و   بوده   سنتزی 

  ،اخیر   های سال   در   (. 15)   ندارد   کلیه   و   کبد   عملکرد 

  زیادی  تعداد   در   یکی بیوت ی نت آ   مقاومت   افزایش   دلیل به 

  از  ناشی   نامطلوب   اثرات   و   ی میکروب   های گونه   از 

  بازگشت  ضرورت   و   بیوتیکی آنتی   مواد   باالی   مصرف 

  دارویی،  گیاهان   ضدمیکروبی   ترکیبات   از   استفاده   به 

  نموده   جلب   خود   به   را   صنعت   و   علم   اهالی   توجه 

-عصاره   از   حاصل   شیمی فیتو   ترکیبات   (. 16)   است 

  بر  عالوه   کنار،   برگ   و   هسته   ه، یو م   مختلف   های 

  دارای  آزاد،   های رادیکال   سازی پاک   قوی   پتانسیل 

  ضدقارچی   و   ضدباکتریایی   ضدویروسی،   خاصیت 

  صورت به   کنار   میوه   از   استفاده   (. 17)   باشند می   نیز 

  و   ضداسهال   بر، تب   اثرات   دارای   خشک،   و   تازه 

  دندان   و   معده   ای ده در   تسکین   در   و   بوده   قابض 

  زیزیفوس  میوه   آبی   عصاره   . د ار د   زیادی   قدمت 

  و   قندخون   کاهش   های فعالیت   در   موریتانی 

 (. 18)   است داشته   نقش   کبد   کنندگی محافظت 

  پزشکی زیست   و   درمانی   ارزشمند   اثرات   به   توجه   با 

  فراوان   وجود   طرفی   از   و   گیاهی   گونه   این 

-کوهپایه   های جنگل   در   رملک   وحشی   های درختچه 

  تانرس شه   پر پشت   منطقه   در   واقع   زاگرس   ای 

  -غذا   زیست   اهداف   با   مطالعات   انجام   دشتستان، 

  و  تر گسترده   استفاده   موجبات   تواند می   دارویی، 

  فراهم  را   ارزشمند   گیاهان   این   میوه   از   تر هدفمند 

  خواص   و   شیمیایی   ترکیبات   مطالعه   این   در   لذا   آورد؛ 

  میوه   ضدمیکروبی   و   اکسیدانی آنتی   ، نوتریسیتیکال 

 ت. گرف   قرار   بررسی   مورد   رملک 

 

 ها روش  و ادوم
   شيميايي مواد

  هایمحیط  و  هاستانداردا  ها،حالل  شیمیایی،  مواد

  آلمان   8مرک  شرکت   از  مطالعه  در  استفاده  مورد  کشت 

 .گردیدند  تهیه  ایران،  مولتی  شرکت   از  شیر  پودر  و

  کلی  اشریشیا  شامل  مرجع  باکتریایی  های سویه

(ATCC 25922)،  تیفی  لمونالاس  (ATCC 1609،) 

 ،(ATCC 25923)   اورئوس  کوکوس لوافیاست

  مخمر  سویه  یک  ،(ATCC 9634)  سرئوس  باسیلوس

  کپک  سویه  یک  و  (ATCC 10231)  آلبیکنس  کاندیدا

  آزمایشگاه   از  ،(ATCC 9142)   نایجر  آسپرژیلوس

  دانشگاه   غذایی  صنایع   و  علوم  گروه  شناسیمیکروب

 نگهداری  خوزستان،  ی طبیع  منابع  و   کشاورزی   علوم

 درصد  10  حاوی   میلک  اسکیم  ت شک  طمحی  در  شده

 .ندگردید تهیه گلیسرول

 

   اوليه سازیآماده و بردارینمونه

 در  رملک  تازه  و  رسیده  هایمیوه  از  کیلوگرم  30  میزان

 در  رملک  وحشی  هایدرختچه  از  ،1398  سال  ماهآبان

 ر پپشت   منطقه   در  واقع  زاگرس  ایکوهپایه  هایجنگل

 گیاهی  گونه  یققد  اییشناس  از  پس  دشتستان،  شهرستان

  منابع  و   کشاورزی  تحقیقات  مرکز  پژوهشگران  توسط

 (.1  شکل)  گردیدند  آوری جمع  بوشهر،  استان  طبیعی

  گیریهسته  و  جداسازی  ،نمونه  کامل   سازیپاک   از  پس

  با   اتاق  دمای  در  روز  15  مدت   به  سالم،  هایمیوه

 
8  Merck 
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  صورتبه آسیاب طتوس سپس، و  خشک مداوم بررسی

  انجام  جهت   ها،نمونه  سپس  .ندشد  آورده  در  پودر

  غذا  دستگاهی   آنالیز  آزمایشگاه   به   نظر،  مورد  آنالیزهای

 از  بخشی  همچنین،  گردیدند.  ارسال  بوشهر  داروی  و

  آزمایشگاه،   این  در  اولیه  هایسازیآماده  از  پس  نمونه

  صنایع   و  علوم  گروه  میکروبیولوژی  آزمایشگاه  به

 عییبط  عمناب  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  یغذای

  ند.گردید ارسال میکروبی، ارزیابی جهت  خوزستان

 

 

 

 

 
  زاگرسی هایکوهپایه واقع در جنگل ،(Ziziphus nummulariaزیزیفوس موریتانی ) وحشی هایمیوه رملک از درختچه برداری( منطقه نمونه1شکل 

 انایر -دشتستان، بوشهر شهرستان پر پشت منطقه

 

Fig 1) the Ziziphus fruit sampling area from the wild shrubs of Ziziphus nummularia, located in the forest of Zagros 

foothills, Poshtpar region, Dashtestan city, Bushehr, Iran. 
 

 ييايميش ترکيبات شناسايي جهت نمونه سازیآماده

  از  گرم  15  مقدار  رملک،  میوه  آلی  عصاره  تهیه  منظوربه

  از  یک   هر  از   لیترمیلی  15  با  رملک  میوه  یزه یلوفلی  پودر

  هگزان  –ان  کلروفرم:  متانول:  گانه سه  هایحالل

  روتاتور   توسط  ساعت   24  مدتبه  و  مخلوط  (،1:1:1)

  از   پس   حالل،  مخلوط  .شد  زده  همبه  ، rpm80  دور  با

   جهت   یک،  شماره  واتمن  صافی  کاغذ  با  نمودن  صاف

  5  تمد  به  rpm4000  دور  در  ها،ناخالصی  رسوب

 توسط  هاحالل  سپس،  .گردید  سانتریفیوژ  دقیقه،

  زمان  تا  آمده  دست به  نمونه  و  9تبخیرکننده   دستگاه

  نگهداری  گرادسانتی  درجه   -20  دمای  در  آنالیز  انجام

 . (19)  (2 شکل) گردید

 
9  Rotary Evaporator 
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گانه های سه. پودر میوه رملک )الف(؛ استخراج با حاللGC-MS با روش اییشیمی بات ترکی جهت شناسایی از میوه رملک( مراحل تهیه عصاره آلی 2شکل 

 حذف حالل توسط دستگاه روتاری تبخیر در خالء )د(.  )ج(،  نمونه نمودن مرحله صاف( )ب(؛ 1:1:1هگزان ) – n متانول:کلروفرم:

Fig 2) the preparation steps of the organic extract from the Ziziphus fruit to identify the chemical compositions by GC-

MS  method. The lyophilized Ziziphus fruit (a); Extraction with the triple solvents’ methanol: chloroform:  

n – hexane  (1: 1: 1) (b); the filteration stage of the sample (c); removing the solvent by the vacuum rotary evaporator (d).  
 

  ميوه  آلي  عصاره  اکسيداني آنتي  فعاليت  سنجش

   DPPH روشبه رملک

  استفاده با ،DPPH توسط عصاره اکسیدانیآنتی فعالیت 

  آزمون   گرفت.  سنجش  مورد  سنجیرنگ  روش  از

DPPH  شسنج  هایروش  ترینقدیمی   از  یکی 

  برای   که  باشدمی  اکسیدانیآنتی  خاصیت   غیرمستقیم

  پیشنهاد  طبیعی  مواد  در  هیدروژن  دهنده  ترکیبات  یافتن

  پایدار   آزاد  رادیکال  واکنش   اساس  بر  و  است   شده

DPPH  هافنول   مانند  هیدروژن  دهنده  ترکیبات  با  

  عمل  اختصاصی  نسبتاً  آزمون  این   .باشدمی  استوار

  گروه  حاوی  که  ترکیباتی  با  بخصوص  و  کندمی

 منظور،  بدین  دهد.می  واکنش  باشند،یم  هیدروکسیل 

  های غلظت   با  رملک  متانولی  محلول  از  لیترمیلی  یک

  با   لیترمیلی  بر  میکروگرم  1000  و  500  ،250  ،100  ،50

 در   DPPH  موالرمیلی  0/ 1  محلول  از  لیترمیلی  سه

  دمای   در  دقیقه  30  گذشت  از  پس  و   مخلوط  متانول

  دستگاه  یک  از  استفاده  با  حاصل،  محلول  جذب  ،اتاق

  )سیسیل،   10سیسیل   پرتویی  دو  اسپکتروفتومتر

  شد.  خوانده  نانومتر  517  موج  طول  در  نگلستان(،ا

  از  استفاده   با   (،DPPH)   آزاد  هایرادیکال  مهار  درصد

  جای به  کنترل،  محلول  در  گردید.  محاسبه  ذیل  رابطه

  آسکوربیک  .(20)  گردید  استفاده  متانول  حالل  از  نمونه

 بود. مرجع ماده عنوان به اسید،

 

 )%(  مهار =درصد ×100

 

 رملک عصاره تام ليوفن محتوای غلظت عيينت

  ( Elya)  الیا   روش  اساس  بر   لیو فن   ترکیبات  کیفی  تعیین

 
10  CECIL 
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 20  مقدار  خالصه،  طورهب  گرفت؛  انجام  ،همکاران  و

 و   اضافه  مقطر  آب  لیترمیلی  10  به  عصاره  از  گرممیلی

  درصد   یک  محلول  قطره  دو  سپس،  شد.  هزد  همبه

3FeCl  وجود   بیانگر  بنفش،  رنگ   تشکیل  شد؛  افزوده  

 : (21) بود محلول در فنلی هسته

C6H5-OH+ FeCl3  C6H5-OFeCl2 )رنگ  بنفش( + HCl 

 

 
 

 11سیوکالتو  -فولین  روش  با  عصاره  تام  فنلی  محتوای

  از  میکرولیتر   20  مقدار  روش،  این  در  گردید.  تعیین

 رد  گرممیلی  2  غلظت   با  عصاره  متانولی  محلول

 درصد   10  محلول  از   میکرولیتر  100  به  لیتر،میلی

(V/V)  گردید.  اضافه  سیوکالتو   -فولین  گرواکنش 

  زده   همبه  تاریکی  در  دقیقه  6  مدت  به  حاصل   مخلوط

  سدیم   درصد  7/ 5  محلول  از  میکرولیتر  80  سپس  و

  نگهداری   دقیقه  90  از  پس  و  شد  افزوده  آن  به  کربنات

  765  موج  طول  در  للو حم  جذب  محیط،  دمای  در

  تا   1  بین  غلظت   با  هایمحلول  از  .شد  اندهخو   نانومتر

  منحنی  رسم  برای  اسید،  گالیک  لیتر   رد  گرممیلی   1000

 نمونه،   تام  فنلی  محتوای  و  ندشد  استفاده  کالیبراسیون

  عصاره   گرم  رد  اسید  گالیک  گرممیلی  معادل  حسب   بر

 (. 22) آمدند بدست  ،خشک

 

 عصاره فالونوئيدی محتوای کيفي تعيين

  اساس   بر  فالونوئیدی،  ترکیبات  یفیک  غربالگری  جهت

  50  مقدار  ،همکاران  و  (Asayesh)  آسایش  روش

  دیونیزه  آب  لیترمیلی  100  در  لیوفیلیزه  پودر  گرممیلی

 محلول   لیترمیلی  5  ابتدا  آن،از  پس  .گردید  صاف  و  حل

  افزوده  آن  از  لیترمیلی  10  به  ،(درصد  5)  رقیق  آمونیاک 

 
11Folin–Ciocalteu method 

  به  غلیظ  سولفوریک  اسید  لیترمیلی  0/ 2  مقدار  سپس  و

  ،وجود  بیانگر  زرد  رنگ  پیدایش  گردید.  اضافه  آن

 (. 23) بود  نمونه در یفالونوئید ترکیبات

 

  ثانويه(   های)متابوليت  شيميايي  ترکيبات  تعيين

 جرمي سنجيطيف -گازی  کروماتوگرافي روشبه

  از  میکرولیتر   یک  شیمیایی،   ترکیبات  تعیین  جهت 

  فیلتر  از  عبور  از  پس  رملک،   میوه  شده  تهیه  آلی  عصاره

 -GC-MS  (Agilent 5977A  دستگاه   به   سرسرنگی،

MS،  GC-5890B)  و   جرمی  آشکارساز  به  مجهز  

  برنامه  جهت   .گردید  تزریق   HP-5MS  کاپیالری  ستون

  گراد سانتی  درجه  50  دمای   در  دستگاه  آون  ابتدا  دمایی،

  25  سرعت   با   دما  سپس  شد.  داده  قرار   دقیقه  2  مدت  به

 از  پس  و  گرادسانتی  درجه   150  به  قیقهد  هر  در  درجه

  به   دقیقه  در  گرادسانتی  درجه  3  سرعت   با  بالفاصله  آن

  درجه   8  سرعت   با  سرانجام،  و  گرادسانتی   درجه  200

  رسید.   گرادسانتی  درجه  280  به  دقیقه  در  گرادسانتی

  ، اینجکتور  یهادما  و   دقیقه  72/ 67  ،12اجراء   نهایی   زمان

  220  و  250  ،240  بر   ب ترتیبه  یون  منبع  و  دتکتور

  فلوی  با  هلیم  گاز  از  .بودند  تنظیم  گرادسانتی  درجه

  30  :1  نسبت   با  psi4  فشار  و  دقیقه  بر  لیترمیلی  21/ 7

  با   چهارقطبی  جرمی  سنج طیف   از  و  حامل   گاز  عنوانبه

 .گردید  استفاده  eV70  حالت   و  انرژی  یونیزاسیون

  ، USA)  13کمستیشن   افزار نرم  به  مجهز   دستگاه 

Agilent G1701DA GC/MSD ChemStation )  

 هایطیف  مقایسه  براساس  ترکیبات  شناسایی  بود.

  با  رملک  میوه  عصاره  کروماتوگرام  در  موجود  جرمی

  تکنولوژی  و  استاندارد  ملی  سسهؤ م   کتابخانه

(NIST )14  وایلی  و  (Wiley)  ساختار   گردید.  انجام  

 
12Run time 
13  Chemstation 
14  National Institute of Standards and Technology 
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 ،15م پابک  پزشکی  ایهه داد  بانک  در  جستجو   با  ترکیبات

  در  ترکیبات   از  یک  هر  فراوانی  .گرفت   قرار  ییدأت  مورد

 های پیک  از  یک  هر  منحنی  زیر  سطح  محاسبه  از  نمونه،

 .(19) آمدند بدست  درصد حسب   بر کروماتوگرام

  های آزمون  جهت  ،رملک  ميوه   عصاره  سازیآماده

 ميكروبي

 ،میکروبی   های آزمون   جهت   رملک   عصاره  تهیه   برای

 آب   لیتر میلی   6  به   یوفیلیزه، ل   پودر   از   گرم میلی  750  مقدار 

 مخلوط  کاماًل  ورتکس   توسط   و   افزوده   استریل   دیونیزه 

 سوسپانسیون  عصاره،   نمودن   استریل   منظور به   گردید. 

 ، 16بیوفیلجت )  سرنگی   سر   فیلتر   از  ابتدا   آمده  دست به 

 سرنگی   سر  فیلتر  از   سپس   و   نانومتر   0/ 45  قطر   با   ، ( چین

 از   اطمینان   برای   . ند شد   داده   عبور  نانومتر  0/ 22  قطر   با 

 روی  بر   آن   از   میکرولیتر   50  مقدار  عصاره،   بودن   استریل

 صورتبه   ، آلمان(   )مرک،   آگار  هینتون   مولر   کشت   محیط 

 دمای  در   ساعت   24  مدت   به   و   شد   داده   کشت   ، خطی 

Cᵒ37   نشانگر   میکروارگانیسم،   رشد   عدم   گردید.   انکوبه 

 (.24)  بود  عصاره   بودن  استریل 

 

 هاآن سازیآماده و بررسي مورد باکتريايي های سويه

  رملک  میوه  آبی  عصاره  ضدمیکروبی  اثر  بررسی  جهت 

  اشریشیا   شامل  مرجع  منفی  گرم  باکتریایی  سویه  دو  از

  تیفی  سالمونال  و  (ATCC 25922)   کلی

(ATCC 1609،)  استاندارد  مثبت   گرم  سویه  دو 

 و  (ATCC 25923)  اورئوس  استافیلوکوکوس 

  سویه  یک   و  (ATCC 9634)  سرئوس  باسیلوس

  یک   و  (ATCC 10231)  آلبیکنس  کاندیدا  مخمر

  ، (ATCC 9142)  نایجر   آسپرژیلوس  کپک  سویه

  و  علوم  گروه  شناسیمیکروب  آزمایشگاه  در  موجود 

 
15  PubChem 
16 Jet Biofil  

  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  غذایی  صنایع

  محیط  در  مدت،  طوالنی  نگهداری  برای   که   خوزستان

 و  رولگلیس  درصد  10  حاوی  میلک  اسکیم  کشت 

  استفاده  بودند  ذخیره  گرادسانتی  درجه  -70  دمای

  از  تازه  کشت   به  دسترسی  و  فعالسازی  جهت   گردید.

  هر   ،ونآزم  از   قبل  ساعت   24  بررسی،   مورد   های سویه

  استریک  ای  خطی  کشت   روش  با  مجزا  طوربه  سویه

  آگار  نوترینت   محیط  به   میلک  اسکیم  محیط  از   پلیت،

 (.24) شدند داده انتقال

 

 ميكروبي سوسپانسيون سازیدهآما

  سوسپانسیونی  ضدمیکروبی،  هایآزمون  از  قبل   ابتدا،

  این  در  گردید،  تهیه  فارلند مک  نیم  استاندارد  با  معادل

 یک  با  معادل   کدورتی  فارلندمک   نیم  استاندارد  ،حالت 

 1/ 5×1710  باکتریایی  های سویه  برای  که  سوسپانسیون

میلیواحد   بر  کلنی  )تشکیل    برای  و  (CFU/mlلیتر 

تشک  3×610  قارچی  هایسویه بر   یکلن  لیواحد 

  هر   بودن  فعال   ییدأت  برای   کند.می  ایجاد  بود،  ترلییلیم

  میکروبی  سوسپانسیون  در  موجود  های سویه  از  یک

 سرانجام،  .گردید  تهیه  برابر  ده  متوالی  هایرقت   اولیه،

  با   ، Cᵒ37  دمای  در  انکوباسیون   ساعت   24  از  پس

 رشد   ها،لوله  ای و تمح  کدورت  بررسی

 (. 24) گردید مشخص هاآن در هامیکروارگانیسم

 

  رملک ميوه عصاره ميكروبي  ضد  فعاليت بررسي

  در   مرجع  قارچی  و  باکتریایی   هایسویه  سوسپانسیون

 در   (آلمان  مرک،)  2X  هینتون  مولر  مایع  محیط

  گرفتند.  قرار  رملک  میوه  از  شده  تهیه  عصاره  مجاورت

  حجم   که  شد  تنظیم  نحوی  به  ،هلو ل  هر  محتویات  مقدار

  رشد  مثبت   کنترل  تست،  های لوله  از  یک  هر  نهایی

 
17  Colony Forming Units 
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 منفی کنترل  و (2X هینتون مولر مایع  محیط + )باکتری

  یک   (،2X  هینتون  مولر  مایع  محیط  +  )عصاره  رشد

  از  میکرولیتر   10  افزودن  از  پس  باشد.  لیترمیلی

  لرکنت  و تست  هایلوله به میکروارگانیسم سوسپانسیون

 هر  در  هاقارچ  و  هاباکتری   نهایی  غلظت   رشد،  مثبت 

تشک  1×410  و  5×510  ترتیب به  لوله بر    یکلن  ل یواحد 

  دمای   در  ساعت   24  مدت  به  هالوله  همه  .بود  رتلییلیم

Cᵒ37،  هر   به  مربوط  تست   لوله  از  سپس  ؛شدند  انکوبه  

  از  پس   و  تهیه   برابر   10  متوالی   رقت  6  ،میکروارگانیسم

  رشد   میزان  ،Cᵒ37  دمای  در  نسیو اوب انک  ساعت   24

 دهنده  تشکیل  واحد  براساس  هاقارچ  و  هاباکتری

  شد ر  میزان  با  و  گردید  محاسبه  ،لیترمیلی  هر  در  کلونی

 مقایسه  مورد  عصاره  فاقد   کنترل  لوله  در  قارچ  و  باکتری

  به  سویه  هر  حساسیت   عدم  یا  حساسیت   .گرفت   قرار

  با   و  یینعت  هالوله  محتوای  کدورت  ایجاد  با  عصاره،

  سویه  آن  اولیه  سوسپانسیون  از  حاصل  هایرقت 

   (.24) گردید مقایسه

 

  غلظت  حداقل   و  کنندگيمهار  غلظت  حداقل  تعيين

 رملک ميوه آبي عصاره کشندگي 

  غلظت  حداقل  و  18(MIC)  کنندگیمهار  غلظت   حداقل

  های سویه  روی  بر   عصاره  19( MBC)  کشندگی

 لوله  در  سازیرقت   روش  از  استفاده  با  ،حساس

  چاهک   از  ،روش  این  در  شد.  انجام  (20میکرودایلوشن )

  5  کلریدتترازولیومفنیلتری  معرف  و   استریل  خانه  96

  استفاده   هامیکروارگانیسم  رشد  بررسی  جهت   درصد،

  512  غلظت   با  عصاره  پایه  محلول  ،ابتدا  .گردید

  هینتون   مولر  کشت   محیط   در  لیتر میلی  بر   گرممیلی

  فیلتر   از  عبور  با  و  تهیه  سیدک لفوسو   متیلدی  و  براث

 
18  Minimum Inhibitory Concentration 
19  Minimum Bactericidal Concentration 
20  Micro Dilution 

 سپس،  .شد  داده  عبور  میکرون  0/ 22  سرنگیسر

  ، 8  ،4  ،2  ،1  ،0/ 5  ،25/0)  عصاره  مختلف  هایغلظت 

  با   لیتر(میلی  بر  گرممیلی  256  و  128  ،64  ،32  ،16

  مولرهینتون  کشت   محیط  با  پایه  محلول  سازیرقیق

  هایسویه  سازیفعال  جهت   .ندگردید  تهیه   براث

  استفاده  براث  هینتون  مولر  کشت   محیط  از  بی،میکرو

  انجام  از  قبل  ساعت   24  هاآن  تازه  کشت   و  شد

 گردید.  تهیه  آگار  نوترینت   کشت   محیط  در  آزمایش،

  200  خانه،  96  هایچاهک   از   هریک  به  ،آن  از  پس

  رملک  میوه  عصاره  از  شده  تهیه  های رقت   از  میکرولیتر

  )با  نظر  وردم  میکروب  سوسپانسیون  از  میکرولیتر  20  و

 خانه  یک  شد.  اضافه  فارلند(مک   0/ 5  معادل  غلظت 

 سوسپانسیون  و  کشت   )محیط  مثبت   کنترل  عنوانبه

  )محیط  منفی  کنترل  عنوان به  خانه  یک   و  میکروبی( 

 هایچاهک  ،سپس  شد.  گرفته  ظرن  در  عصاره(  و  کشت 

  رشد  بهینه  دمای  در   و  گذاریدرب  خانه،  96

  گذاری انهخگرم  ساعت   24  مدت  به  میکروارگانیسم

 خانه،  96  پلیت   هایخانه  از  هریک  به  ، سرانجام  شدند.

  درصد  5  کلریدتترازولیومفنیلتری  معرف  میکرولیتر  20

  درجه   37  دمای  در  دقیقه  15  مدتبه  و  اضافه

 که   ایخانه  اولین  .گردیدند  گذاریگرمخانه  گراد،سانتی

  عنوانبه  نشد  ایجاد  ارغوانی  یا  قرمز  رنگ  تغییر  آن  در

  رملک  میوه  عصاره  مهارکنندگی  غلظت   قلاحد

  کشندگی  غلظت   حداقل  تعیین  جهت   گردید.  یادداشت 

  )از   اراغوانی  یا  قرمز  رنگ  فاقد  هایخانه  از  عصاره،

 100  باالتر(،  هایغلظت   به  کنندگیمهار  غلظت   حداقل

  مولر   کشت  محیط  حاوی   هایپلیت   بر  میکرولیتر

 گردید.  اریگذگرمخانه  و  شد  داده  کشت   آگار  هینتون

  عنوان به   میکروارگانیسم،  رشد  فاقد  غلظت   کمترین

 مورد  میکروبی  سویه  برای  کشندگی  غلظت   حداقل

 ( 25) شد گرفته نظر در آزمون،
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  آماری تحليل و تجزيه

  با   نتایج  گردیدند.  انجام  تکرار  بار  سه  با  هاآزمون

 بررسی  مورد  واریانس  آماری  آنالیز  آزمون  از  استفاده

 افزار نرم  از  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  در  .ندگرفت  قرار

SPSS  افزارنرم  از  نمودار  رسم  جهت  و  20  یرایشو  

Excel هاداده بودن نرمال بررسی منظوربه .شد استفاده  

 آزمون   معناداری  سطح  در  والیس  کروسکال  آزمون  از

(05 /0p<،)  دستگاه  مدیریت   .شد  استفاده  GC-MS 

 . ت گرف انجام کمستیشن افزارنرم توسط

 

 هافتهاي
  DPPH توسط آزاد یهاراديكال مهار

  توسط   DPPH  آزاد  رادیکال  کنندگیمهار  فعالیت 

 اسید  آسکوربیک  استاندارد  برابر  در  رملک  میوه  عصاره

است.  شده  داده شانن ،(3) شکل در
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 .DPPH روش توسط دیاس کیربوکو آسرملک  وهیعصاره م یدانیاکسی آنت هایتیفعال یابیارز (3 شکل

Fig 3) Evaluation of antioxidant activities of the Ziziphus fruit extract and ascorbic acid by DPPH method. 
 

 آزاد  رادیکال  مهارکنندگی  درصد  نتایج،  اساس   بر

DPPH،  50  شاخصIC  و  اسید  آسکوربیک  برای 

  کروگرمیم  75  و  30  معادل   ترتیب به  رملک  میوه  عصاره

 و  غلظت   مستقیم  رابطه  گردیدند.  برآورد  لیتر،میلی  بر

  نشان   3  شکل  در  DPPH  آزاد  هایرادیکال  مهار  میزان

   (.p<0/ 05)  است  شده داده

 

 تام فنولي محتوای

  وجود  بیانگر  ،بنفش  رنگ  تشکیل  کیفی،  تعیین  در

  ترکیبات   میزان  بود.  رملک  میوه  عصاره  در  لیو فن  هسته

 جذب  میزان  مبنای  بر   عصاره،  رد  دجو مو   متا  فنولی

  با  عصاره  در  محتمل  فنولی  ترکیبات  واکنش  از  ناشی

  های غلظت   با  آن  مقایسه  و  سیوکالتو   -فولین  معرف

  گرم میلی  36/ 45±2/ 09  برابر  اسید،  گالیک  مختلف

  آمد  بدست   خشک  عصاره  گرم  بر  اسیدگالیک

   (.p<0/ 05) (4 شکل)
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 .گیری ترکیبات فنلی تام عصاره میوه رملکجهت اندازهاستاندارد  ، بعنوانگالیک اسید منحنی کالیبراسیون( 4 شکل

Fig 4) the calibration curve of the gallic acid as a standard, to measure of the total phenolic compounds of the Ziziphus 

fruit extract 
 

 فالونوئيدی حتوایم کيفي تعيين

 میوه   آلی  عصاره  فالونوئیدی  ترکیبات  کیفی  آزمون  در

  در   فالونوئیدها  وجود  بیانگر  زرد  رنگ  حضور  رملک،

 آنالیز  در  فالونوئیدی  ترکیبات   حضور  که  بود   نمونه

GC-MS نمود.  ییدأت را نتیجه این نیز 

 

 

 شيميايي ترکيبات

 ینهگزا-ان  :کلروفرم  متانول:  عصاره  GC-MS  آنالیز

  شیمیایی   ترکیب   51  حضور  رملک،  میوه  (1:1:1)

  و  متنوع  عاملی  هایگروه  و  هاهسته  با  مختلف

  ، 5  شکل  داد.  نشان  را   مختلف  شیمیایی  ساختارهای

 را  عصاره  GC-MS  آنالیز  به  مربوط  کروماتوگرام  یک

 دهد.می نشان

 

 
 

 

 عصاره آلی میوه رملک GC-MSآنالیز  از طیفی( 5شکل 

Fig 5) A spectum of the GC-MS analysis from the organic extract of the Ziziphus fruit. 
 

 است.  شده آورده ،1 جدول در ها،آن از یک هر به  مربوط )%( فراوانی با  همراه  شیمیایی، ترکیبات پروفایل
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  ني زاگه-ان: موفرکلر: مربوط به عصاره متانول GC-MS( پروفايل ترکيبات شيميايي حاصل از آناليز 1جدول 

 رملک  ميوه( 1:1:1)

ملكولي فرمول  نام ترکيب  *RT پيک  MW**  )%( فراواني 

1 093/8  2,5-Dimethylhexane C8H18 23/114  954/2  

2 349/8  Furfural C5H4O2 08/96  299/4  

3 558/8  Maleic anhydride C4H2O3 06/98  101/4  

4 077/9  3-Hexadecyloxycarbonyl-5-(2-
hydroxyethyl)-4-methylimidazolium ion C24H45N2O3 6/409  109/0  

5 369/9  Imidazole-4-carboxamide C4H5N3O 1/111  517/1  

6 454/9  3-Furoic acid C5H4O3 08/112  637/0  

7 611/9  2,7-Dimethyloctane C10H22 28/142  797/9  

8 039/10  1-Octanol C8H18O 231/130  485/1  

9 316/10  Methyl palmitoleate C17H32O2 4/268  374/1  

10 436/10  4-Oxononanoic acid C9H16O3 22/172  302/0  

11 062/11  6-Acetyl-beta-D-mannose C8H14O7 19/222  057/0  

12 257/11  Linamarin C10H17NO6 24/247  119/0  

13 457/11  Monomethyl fumarate C5H6O4 1/130  068/4  

14 625/11  2-Hexyl-4-acetoxytetrahydrofuran C12H22O3 3/214  147/1  

15 727/11  Sucrose C12H22O11 3/342  044/0  

16 858/11  Dimethyl fumarate C6H8O4 12/144  584/1  

17 001/12  2,3,6,7-tetramethyloctane C12H26 34/170  765/2  

18 325/12  Cystine acid C6H12N2O4S2 3/240  559/0  

19 493/12  Alyssin C7H13NOS2 3/191  085/0  

20 579/12  Trimethylolpropane C6H14O3 
17/134  151/0  

21 733/12  Melezitose C18H32O16 4/504  548/0  

22 058/13  Pyrogallol C6H6O3 11/126  381/21  

23 508/15  2,3,4,5,6,7-hexamethyloctane C14H30 39/198  294/1  

24 798/15  11-Octadecenal C18H34O 47/266  474/0  

25 576/16  Methyl geranate C11H18O2 26/182  508/0  

26 887/16  Kainic acid C10H15NO4 23/213  161/0  

27 242/17  3-Hydroxylauric acid C12H24O3 32/216  219/0  

28 809/17  3,7,11-Trimethyl-1-dodecanol C15H32O 41/228  056/0  

29 989/17  1-Cyclopentyl-3-piperidinone C10H17NO 25/167  353/0  

30 407/19  D-Allose C6H12O6 16/180  668/10  

31 449/20  3,3,4,5,6,8-Hexamethyldecane C16H34 44/226  656/0  

32 321/21  4-Piperidinoaniline C11H16N2 26/176  597/0  

33 556/21  2-Myristynoyl pantetheine C25H44N2O5S 7/484  007/0  

34 916/21  1-Nitro-beta-d-arabinofuranose, tetraacetate C13H17NO11 27/363  376/0  

35 488/24  Paromomycin C23H45N5O14 6/615  506/0  

36 913/24  Myristic acid C14H28O2 37/228  661/0  

37 802/25  Heptacosane C27H56 7/380  335/0  

38 555/27  Diisobutyl phthalate C16H22O4 34/278  593/0  

39 817/28  Palmitoleic acid C16H30O2 41/254  335/1  

40 193/29  Palmitic acid C16H32O2 43/256  359/6  

41 682/29  2-Hexadecanol C16H34O 44/242  224/0  
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42 990/29  17-Chloro-7-heptadecyne C17H31Cl 9/270  532/1  

43 936/31  Oleic acid C18H34O2 5/282  010/7  

44 152/32  Stearic acid C18H36O2 5/284  705/0  

45 211/32  Ethyl oleate C20H38O2 5/310  063/0  

46 584/33  Oleic acid, 3-(octadecyloxy)propyl ester C39H76O3 593 117/0  

47 428/34  Ethyl cholate C26H44O5 6/436  523/0  

48 809/35  Strophanthidin-D-xylose C28H40O10 6/536  686/1  

49 607/37  Apocholic acid C24H38O4 6/390  240/1  

50 454/43  Cycloartanol C30H52O 7/428  129/1  

51 355/50  17-Pentatriacontene C35H70 9/490  847/1  

 100 مجموع 
*RT  (Retention time)  : دقیقه برحسب نگهداری زمان 

**MW (Molecular weight) : مول  بر گرم  برحسب  مولکولی وزن 

 

  متابولیت  51  در  شیمیایی  و  عاملی  هایگروه  عمده  از

  به   توانمی  را  رملک  میوه   آلی  عصاره  در  موجود  ثانویه

  و  لیفنو   ترکیبات   انیدریدها،  کربوکسیلیک،  اسیدهای

 آلکالوئیدها،  فالونوئیدها،  استرها،  آلدهیدها،  ترپنوئیدها،

  میزان  بیشترین  نمود.  اشاره  هاگروه  سایر  و  هاالکل

  گروه  به  مربوط  ترتیب به  هاگروه  این  در  فراوانی

 22/ 049)  هاآن  انیدرید  و  کربوکسیلیک  اسیدهای

 مشتقات   ،(درصد  381/21)  فنولیک  ترکیبات  ،(درصد

 15/ 989)  آلدهیدها  ، (درصد  17/ 466)  ترپنوئیدی

 مشتقات  ،(درصد  10/ 006)  استرها  ،(درصد

  039/4)  هاگروه  سایر  ،(درصد  4/ 578)  فالونوئیدی

  1/ 916)  هاالکل  و  (درصد  2/ 576)  آلکالوئیدها  ،(درصد

   (.6 شکل) بودند (درصد

 

 
 

 . رملک میوه آلی عصاره از GC-MS توسط شده شناسایی ی ترکیبات فراوان (6 شکل

Fig 6) the abundance of compounds detected by GC-MS from the organic extract of Ziziphus fruit. 
 

  از   پس   و   ها فنول   خانواده   از   درصد،   21/ 381  فراوانی   با   پیروگالول   رملک،   میوه   آلی   عصاره   غالب   ات ترکیب 
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  مقادیر   با   ترتیب به   اکتان   متیل دی -2،7  و   ز آلو -D  آن 

  آلی   عصاره   آنالیز   در   . بود   درصد   49/ 797  و   10/ 668

  ترپنوئیدی   مشتقات   از   ترکیب   12  تعداد   رملک،   میوه 

  دی   -7،2  (، 18H8C)   هگزان متیل   دی -5،2  شامل 

  اکتانمتیل   تترا   -7،6،3،2  (، 22H10C)   اکتان متیل 

 (26H12C ،)  7،6،5،4،3،2-   اکتانمتیل   هگزا  

 (30H14C ،)  8،6،5،4،3،3-   دکان متیل   هگزا  

 (34H16C ،)   21گرانات ل متی   (2O18H11C ،)  

  23اسید آپوکولیک   (، O52H30C)   22سیکلوآرتانول 

 (4O38H24C ،)   کوالت اتیل   (5O44H26C،)  

-1  (، 10O40H28C)   زایلوز   -D-  استروفانتیدین 

  ترکیب  و   ( NO17H10C)   پیپریدینون   -3-سیکلوپنتیل 

  (، O3N5H4C)   24کربوکسامید   -4-ایمیدازول 

  ه ب   وط مرب   فراوانی   بیشترین   گردیدند.   شناسایی 

  بود.  ، ( درصد   9/ 797)   اکتان   متیل   دی   -2،7  ترکیب 

  یا   چرب   اسید   یازده   تعداد   حاضر،   مطالعه   در 

  25اسید   فوروئیک   -3  شامل   ها آن   مشتقات 

 (3O4H5C )   اسید   نیکوتینیک   ساختاری   آنالوگ   )یک  

  پالمیتیک  (، 2O28H14C)   اسید میریستیک   )نیاسین(، 

  (،2O34H18C)   اسید اولئیک   (، 2O32H16C)   اسید 

  اسید   پالمیتولئیک   (، 2O36H18C)   اسید   ک ی ر ا تئ اس 

 (2O30H16C ،)  3-   اسید لوریک   هیدروکسی  

 (3O24H12C ،)   اسید   سیستین   (2S4O2N12H6C ،)  

  اُکسونونانوئیک   -4  ، ( 4NO15H10C)   26اسید کاینیک 

  ( 4O6H5C)   فومارات متیل مونو   و   ( 3O16H9C)   27اسید 

  فرمول   ا ب   انیدرید   مالئیک   انیدریدی   ترکیب   و 

  26/ 117  فراوانی   مجموع   و   ( 3O2H4C)   شیمیایی 

 
21Methyl geranate 
22Cycloartanol 
23Apocholic acid 
24Imidazole-4-carboxamide 
253-Furoic acid 
26Kainic acid 
274-Oxononanoic acid   

  ترتیببه   میان،   این   از   که   شدند   شناسایی   درصد 

  اسید پالمیتیک   و   ( درصد   7/ 010)   اسید   اولئیک 

 بودند.   فراوانی   بیشترین   دارای   درصد(،   6/ 359) 

  کربوکسیلیک  استر   ترکیب   یازده   تعداد   براین،   عالوه 

  (،4O6H5C)   فومارات   مونومتیل   شامل   اسید 

  فوماراتمتیل دی   (، 4O22H16C)   الت فتا   ایزوبوتیل دی 

 (4O8H6C ،)  1-   بتا   -نیترو-  D- تترا آرابینوفورانوز

  پالمیتولئات متیل   (، 11NO17H13C)   28استات 

 (2O32H17C ،)  6-   بتا   -استیل-D-   مانوز  

 (7O14H8C ،)   29لینامارین   (6NO17H10C ،)   اتیل  

  (، 2O18H11C)   گرانات متیل   (، 2O38H02C)   اولئات 

  30استر پروپیل   لیوکسی( ی ا س )اکتاد  -3  اسید،   اولئیک 

 (3O76H39C )   استوکسی -4-هگزیل   -2  و  

  فراوانی   مجموع   با   (، 3O22H12C)   تتراهیدروفوران 

  شدند   شناسایی   اخیر   مطالعه   در   نیز   درصد،   10/ 006

  متیل دی   و   فومارات مونومتیل   های متابولیت  و 

  درصد  1/ 584  و   4/ 068  میزان   با   ترتیب به   فومارات 

 شدند.   شامل   را   ا ه تر اس   این   از   مقدار   بیشترین 

 

  و   عصاره   ضدقارچي   و   ضدباکتريايي   فعاليت 

 ها آن   کشندگي   و   مهارکنندگي   های غلظت   حداقل 

  ضدقارچی  و   ایی ضدباکتری   اثرات   ارزیابی   نتایج 

  هایی ر باکت   های سویه   روی   بر   رملک   میوه   عصاره 

  هایباکتری   تیفی،   سالمونال   و   اشریشیاکلی   منفی   گرم 

-افیلوکوکوس ت س ا   و   سرئوس   باسیلوس   مثبتگرم 

  و   )کپک(   نایجر   آسپرژیلوس   های قارچ   و   اورئوس 

  حداقل   مقادیر   همچنین،   ، )مخمر(   آلبیکنس   کاندیدا 

  غلظت  حداقل   و   ( MIC)   مهارکنندگی   غلظت 

  در  میکرودایلوشن   روش به   ها آن   ( MBC)   کشندگی 

 
281-Nitro-beta-D-arabinofuranose, tetraacetate   
29Linamarin 
30Oleic acid, 3-(octadecyloxy)propyl ester 
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  آزمون  در   که   آنجا   از   است.   آمده   2  دول ج 

  تر باال   غلظت   در   که   میکروارگانیسمی   غربالگری، 

  ماده   به   کمتری   حساسیت   نماید   رشد   اره ص ع 

  میوه   آبی   عصاره   نتایج،   براساس   دارد،   ضدمیکروبی 

  فعالیت  از   متفاوتی   سطوح   دارای   رملک، 

  بود؛   ها قارچ   و   ها باکتری   علیه   ضدمیکروبی 

  را   مقاومت   باالترین   منفی   گرم   های باکتری   که بطوری 

  برابر   در   سویه   ترین حساس   و   دادند   نشان   خود   از 

   بیانگر  نتایج،   بود.   آلبیکنس   کاندیدا   ه، ر ا عص   این 

  برای  ، MBC  و   MIC  های شاخص   از   میزان   کمترین 

  آلبیکنس  کاندیدا   مخمر   خصوص به   قارچی   های سویه 

  ها،آن   بر   عصاره   این   ثیر أ ت   میزان   بیشترین   نتیجه   در   و 

  برای   ها، شاخص   این   از   میزان   باالترین   نیز   و 

  میزان  ن ی تر کم   نتیجه   در   و   منفی   گرم   های باکتری 

  میزان   مجموع،   در   بود.   ها آن   بر   مذکور   عصاره   ثیر أ ت 

  روی   بر   رملک   میوه   آبی   عصاره   میکروبی ضد   فعالیت

  مخمر  ویژه به   و   نایجر   آسپرژیلوس   قارچی   های سویه 

 د. بو   بیشتر   آلبیکنس   کاندیدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بحث 
  های فعالیت  دارای  ، گیاهی   منابع  از   شده   استخراج   ترکیبات 

  باشند می   متعددی   مفید   ماکولوژیکی ر ا ف   اثرات   و   زیستی 

  عمده   دسته   دو   ها اکسیدان آنتی   و   شیمیایی   ترکیبات   (. 26) 

  میوه   اکسیدانی   آنتی   اثرات   (. 27)   هستند   داروها -غذا   از 

  مشخص  کامالً   ، فعال زیست   ترکیبات   داشتن   واسطه به   کنار 

   (. 28)   است   گردیده 

  علل   ترین شده  شناخته  از  یکی   اکسیداتیو   استرس

  توسط  که  است   مزمن   هایبیماری  زا  ریبسیا

  دفاعی  عامل   ترینمهم  د.گردمی   ایجاد  آزاد  هایرادیکال

  از  .(29)  هستند  هااکسیدانآنتی  آزاد،  هایرادیکال  علیه

  از  بسیاری  از  پیشگیری  در  هااکسیدانآنتی  که  آنجا

 سرطان،  التهاب،  پیری،  دیابت،  نظیر  هابیماری

  و  پارکینسون  یمر،ازآل  کبدی،  صدمات  آترواسکلروز،

  (،30)  باشندمی  مؤثر  قلب   کرونر  عروق  هایبیماری

 در  تواندمی  قوی  اکسیدانیآنتی  اثرات  با  گیاهانی  یافتن

 ترین مهم  از  یکی  و  مؤثر  هابیماری  این  سیر  کاهش

  بروز   و  التهابی  فاکتورهای  افزایش  با  مقابله  عوامل

  اتاثر  مختلف،  مطالعات  در  باشند.  بدن  در   التهاب

 که  است   شده  بیان  کبد  در  عنابیان  تیره  میوه  افظتیحم

 آن   ضدالتهابی  و  اکسیدانیآنتی  خواص  به  را  اثرات  این

  این   میوه  که  است   شده  داده  نشان  (.31)  دهندمی  نسبت 

 در  اکسیدنیتریک  بیان  مهار  طریق  از  تواندمی  گیاهان

 (. 33و  32) باشد  ثرؤ م مزمن و حاد  التهاب کاهش

های مختلف  ( نتايج غربالگری حساسيت ضدميكروبي عصاره ميوه رملک در رقت 2جدول 

 ميكرودايلوشن   روش ها به کنندگي و کشندگي آنهای مهارها و حداقل غلظتنيسماگارميكرو

 ميكروارگانيسم
 MIC MBC رقت

1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 (mg/ml ) 

 512< 16 + + + + + - اشریشیا کلی 

 512< 16 + + + + + - سالمونال تیفی 

 512 8 + + + + - - باسیلوس سرئوس 

 512 8 + + + + - - رئوس و ا وساستافیلوکوک

 16 4 + + - - - - آسپرژیلوس نایجر 

 8 4 + - - - - - کاندیدا آلبیکنس 

 : حداقل غلظت کشندگی MBC : حداقل غلظت مهارکنندگی؛   MIC: عدم رشد؛    -+ : رشد؛ 
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  این   پزشکیزیست   و  درمانی   ارزشمند  دیافو   به  توجه  با

  هایدرختچه  فراوان  وجود   طرفی   از  و  گیاهی  گونه

  واقع  زاگرس   ایکوهپایه  هایجنگل  در  رملک  وحشی

  از   بخشی  در  دشتستان،  شهرستان  پرپشت   منطقه  در

  میوه  آلی  عصاره  یاکسیدان  آنتی  قدرت  ،اخیر  مطالعه

  ی اهاتو مح  تعیین  و  DPPH  روش  زا  استفاده  با  ،رملک

 در   .ندگرفت  قرار  ارزیابی  مورد  ،متا  لیو فن  و  فالونوئیدی

  و  مذکور  عصاره  برای  50IC  شاخص  ،حاضر  مطالعه

 اکسیدانآنتی  ترکیب   عنوانبه  اسید  آسکوربیک

 بر  گرممیکرو  30  و  75  معادل  ترتیب   به  استاندارد،

  انیاکسیدآنتی  اثر  همطالع  در  آمد.  بدست   لیترمیلی

  روش   با  31پیناکریستی سا   سزیزیفو   میوه  عصاره

DPPH  سینگ   توسط  (Singh)  میزان   ،همکاران  و  

50IC  در  و   (34)  لیترمیلی  بر   میکروگرم  140  با  برابر  

  50IC  میزان  همکاران،  و  (Setorki)  سترکی  مطالعه

  اسپیناکریستی،   زیزیفوس  برگ  هیدروالکلی  عصاره

  آمدند   دست هب  لیترمیلی  بر  میکروگرم  75/ 8  معادل

  ظرفیت   به  توجه  با   رملک  میوه  ،نیبرا بنا  (.35)

  یک   عنوانبه  دنتوامی  خود،  مالحظه  قابل  ضداکسایشی

 . شود گرفته نظر در طبیعی اکسیدانیآنتی بالقوه منبع

  میزان  ،عصاره  غلظت   افزایش  با  حاضر،  مطالعه  در

  قابل  طوربه  نیز  اکسیدانی آنتی  مهاری  فعالیت 

  مطالعات   جایتن  با  نتیجه  این  یافت؛  افزایش  ایمالحظه

 (Shukla)  شوکال  ،همکاران  و  (Alothman)  تمنو آل

  همکاران،   و  (Sun)  سان  همچنین،  و  همکاران  و

   هاییافته  اساس  بر  (.36-38)  داشت   مطابقت 

  اثر   همکاران،  و  (Sanchez-Moreno)  مورنو   -سانچز

  گواه   عصاره،  اکسیدانیآنتی  خواص  بر  غلظت  افزایش

  و   عصاره  لیو فن  ترکیبات  میزان  بین  گیهمبست  بر

  غلظت  افزایش  با  که  دارد  آن  احیاءکنندگی  قدرت

 
31  Ziziphus spina-christi 

 در  و  یافته  افزایش  نیز  لیو فن  ترکیبات  مقدار  ،عصاره

  هیدروکسیل   هایگروه  تعداد  در  افزایش  دلیل  به  نتیجه

  عصاره   مهارکنندگی   قدرت  واکنش،  محیط  در  موجود 

  های ادیکالر  به  دهیهیدروژن  احتمال  افزایش  دلیل  به

  نمود   بیان  توانمی  بنابراین،  (. 39)  یابدیم  شایافز  آزاد،

  میوه   عصاره  اکسیدانیآنتی  اثرات  دارای  ترکیبات  که

  بر  مهمی  نقش  ترکیبات،  این  سینرژیستی  اثر  و  رملک

 (.40) دارند آن اکسیدانیآنتی فعالیت 

  ترکیبات   فالونوئیدها  فنولی،  ترکیبات  بین  در

  ئیدها نو والف  شوند.می  محسوب  تری قوی  اکسیدانیآنتی

  طور به  که   هستند  آزاد  هایرادیکال  قوی  هایبازدارنده

  سوپراکسید،  فعال  هایمولکول  مهار  موجب   مستقیم

  و  هیدروکسیل  هایرادیکال  پراکسید،  هیدروژن

  های ترکیب   حاوی  گیاهان   گردند.می   پراکسیل

 خود   ازرا    یترباال  اکسیدانیآنتی  فعالیت   فالونوییدی،

 (.41) دهندمی اننش

  کیفی،  غربالگری  در  فالونوئیدی  ترکیبات  ورضح

  مطالعات  در  .بود  آن  اکسیدانیآنتی  فعالیت  بر  ئیدیأت

  و  فنولی  محتوای  از   متفاوتی  مقادیر  مختلف،

  براساس  اند؛گردیده  گزارش   رملک  میوه  فالونوئیدی

 در  فنولی  محتوای  همکاران،  و  (Aman)  امان  مطالعه

 در  گرممیلی   583  رملک،  میوه  آبی،  -متانولی  عصاره

  بر   مشابه،  مطالعه  یک  در  (.42)  بود  نمونه  گرم  100

  هرمزگان،   استان  در  زیزیفوس  ژنوتیپ   یازده  روی

  دارای   کنار  و  رملک  هایژنوتیپ   که  گردید  مشخص

  عالوه، به  (.43)  باشندمی  یدیئفالونو   محتوای  بیشترین

  که   ادد  نشان  همکاران،  و  (Chiti)   چیتی  مطالعه  نتایج

  در  اکسیدانیآنتی  و  یدیئفالونو   کل،  ولینف   یمحتواها

 دارای  زیزیفوس  گونه  از  خواف  و  بیرجند  اکوتیپ   دو

  میزان   در  تفاوت  (.44)  هستند  داریمعنی  تفاوت

  در  گیاهان  فنولی  ترکیبات  و  اکسیدانی  آنتی  فعالیت 
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 متعددی  عوامل  به  مربوط  تواندمی  مختلف،  مطالعات

 نمونه،  یرآوجمع  انزم  خاک،  اقلیمی،  شرایط  چون

 در  تفاوت  نیز  و  استحصال  کردن،  خشک  هایروش

  فعالیت  و  فنولی   ترکیبات   گیریاندازه  هایروش

  فنولی   محتوای  ارزیابی  در  (.24)  باشد  اکسیدانیآنتی

  و   یاتر  ،یمتانول  ،یکلرومتاندی  مختلف  هایعصاره  تام

 نشان  همکاران،  و  (Gupta)  گوپتا  ،رملک  میوه  یاستون

  به   مربوط  اثر  ترینقوی  ها،عصاره  نیب  در  که  دنددا

 33/ 94±0/ 2  مقدار  با  کلرومتانی  دی  عصاره

  گرم میلی  هر  در  اسید  گالیک  گرم  واالنمیکرواکی 

  اکسیدانیآنتی  خاصیت   دارای  که  است  خشک   عصاره

 نآلوتم  های یافته  همچنین،  (؛45)   بود  نیز  حداکثری

(Alothman)  حالل  نوع  که  داد  نشان  نیز  همکاران،  و 

  ترکیبات استخراج میزان  بر داری معنی ثیرأت جی،راختسا

  بین   شده   مشاهده  های تفاوت  هاآن  .دارد  فنولی

  هایحالل  قطبیت   در  اختالف  با  را   مختلف  هایعصاره

  که   دادند  نشان  و  دانستند  مرتبط   استفاده  مورد

  ترکیبات  استخراج  در  بیشتری  توانایی  قطبی،  هایحالل

  ترکیبات   تعدد  و  غنا  هب  هتوج  با  (.36)  دارند  فنولی

  از   شده  آوریجمع  رملک  میوه  ضداکسایشی

  این  دارویی   -غذا  نقش  و  بوشهر   استان  های کوهپایه

  اصول  اساس   بر  تکثیر  با   بتوان  است  امید  ترکیبات،

  پیشگیری  در  رملک  میوه   از   بهینه  استفاده  و  کشاورزی 

 برداشت.  ثریؤ م  گام هابیماری از  بسیاری درمان و

  ترکیبات  اترینهگرانب  جزو  گیاهی  ثانویه  یاهت بولی متا

  (، Ziziphus)  کنار   درخت  (. 46)  باشندمی  شیمیایی 

  مؤثره  ترکیبات  تولید  در  فراوانی  دارویی  اهمیت   دارای

  همه   تقریباً  و  است   فردمنحصربه  ثانویه  هایمتابولیت   و

  از   شود.می  استفاده  دارویی  اهداف  برای  آن  هایبخش

  اثرات   به  وانتیم  ، عصاره  دارویی  خصوصیات

  پوستی،  هایبیماری  التیام   ، اییضدباکتری  ،التهابیضد

 . (47) نمود اشاره خوابیبی و تب  پرادراری، درمان

  51  تعداد  رملک،  میوه  آلی  عصاره   از   اخیر،  مطالعه  در

 به  ترکیبات،  این  .گردید  شناسایی  شیمیایی  ترکیب 

 سیدهایا  جمله  از  مختلفی  عاملی  و  شیمیایی  هایگروه

  مشتقات  ها،فنول  ها،آن  انیدرید  و   یلیکوکسبکر

 فالونوئیدی،  مشتقات  استرها،  آلدهیدها،  ترپنوئیدی،

  یهایبررس  مطابق  .داشتند  تعلق  هاالکل  و  آلکالوئیدها

  اثرات  دارای  ترکیبات  این  مختلف،  متون  در  شده  مانجا

 باشند.می  فراوانی  نوتریسیتیکالی  خواص  و  یکیولوژیب

  51  از  ترکیب  48  تعداد  ین،ش پی  طالعاتم  براساس

  سودمند  پزشکیزیست   اثرات  بر   عالوه  موجود،  ترکیب 

  ایمالحظه  قابل  اکسیدانیآنتی  فعالیت   دارای  دیگر،

  را رملک  میوه  اکسیدانیآنتی فعالیت   از بخشی که بودند

   داد. نسبت  هاآن به توانمی

  میوه   آلی  عصاره  آنالیز  از   حاصل  عمده   ترکیبات  از

  21/ 381  فراوانی  با  ،پیروگالول   فنولیک  یب ترک   لک،رم

  برابر   در  پیروگالول  ایی ضدباکتری  اثرات  بود.  درصد

  فعالیت  نیز   و  اشریشیاکلی  و  اورئوس  استافیلوکوکوس 

 500 در ،درصد 92/ 77) ترکیب  این  قوی اکسیدانیآنتی

  همکاران،  و  (Cynthia)  سینتیا  همطالع  در  ( میکرومول

  بر  مبنی   اخیر  العهطم  ج نتای  با  که  (48)  گردید  گزارش

  برابر   در  رملک  میوه  عصاره  اییضدباکتری  اثرات

  نیز  و  اشریشیاکلی  و  اورئوس  استافیلوکوکوس

  مشابهت  مالحظه  قابل   اکسیدانیآنتی  هایفعالیت 

 در  رملک   میوه  عصاره  در  ترکیب  این  حضور  داشت.

  فعالیت   علل  از  یکی  تواندمی  حاضر  مطالعه

  خواص  به  جهو ت  با   .باشد  رملک  ضدباکتریایی

  پیشنهاد  آن  ضدباکتریایی  هایفعالیت   و  اکسیدانیآنتی

  و  غذایی  صنایع  در  طبیعی  نگهدارنده  عنوانبه  شودمی

  برخی   براین،  عالوه   گیرد.   قرار  مطالعه  مورد  دارویی

 بر   آن  مهاری  اثرات  نظیر  لولاپیروگ  دیگر  زیستی  اثرات
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 Calu-6  نانسا  ریوی  ایآدنوکارسینوم  هایسلول  رشد

  اثرات   (،49)  کاسپاز  به  وابسته  آپوپتوز  طریق  زا

 یسلول  یهارده  برخی  به  نسبت   لولاپیروگ   ضدتکثیر

 لولاپیروگ   سیتوتوکسیسیتی  اثرات  ،(50)  یانسان  تومور

  انسانی  لنفوم  هایسلول  ،(51)  مزانژیال  هایسلول  بر

  های سلول  و  (53)  انسانی  گلیومای  هایسلول  ،(52)

As4.1   2•−  واسطهبه  (45)  32ژاکتاگلومرولیO،   اثرات  

  منابع  در  (، 55)  ترکیب   این  استرازیکولیناستیلآنتی

  قابل  حضور  به  باتوجه  که  است   محتمل  .اندشده  ذکر

  بتوان   رملک،  عصاره  ماتریکس  در  لولاپیروگ   مالحظه

   جست. بهره  زیستی اثرات این از

  ، 33سیکلوآرتانول   شامل  فالونوئیدی  ترکیب   چهار 

-D-  استروفانتیدین  و  35کوالت لیات  34اسیدآپوکولیک

  شناسایی   رملک،  میوه  آلی  عصاره  در  ،36زایلوز 

-D-  استروفانتیدین  ترکیب  میان،  این  از  .گردیدند

  بود.  (درصد  1/ 686)   فراوانی  بیشترین  دارای  زایلوز

  دارای   اکسیدانی،آنتی  فعالیت  بر   عالوه   فالونوئیدها

  ی هاجنبه  با  مرتبط  و   متنوع  بیولوژیکی  هایفعالیت 

  ضددیابتی،   ضدالتهابی،  هایفعالیت   جمله  از  سالمتی

  کنندگی ترمیم  و  ضدسرطانی  ضدویروسی،   ضدسمیت،

  مدا-المین  اخیر،  مطالعه  همچون  (.56)  باشندمی  زخم

(Lamien-Meda)  خود  مطالعه  در  ،همکاران   و  

 طیف  زیزیفوس  جنس  هایمیوه  که  نمودند  گزارش

  کاهش   با  که  نددهمی  ارائه  را  فالونوئیدها  از  وسیعی

  عروقی،   -قلبی  هایبیماری  و  سرطان  به  ابتال  خطر

   (.57) نمایندمی ایفاء را خود محافظتی نقش

  و  ترپنوئیدها  گیاهی  هایمتابولیت   از  دیگر  یکی

  و   عمده  گروه  یک  ترپنوئیدها،  .هستند  ایزوترپنوئیدها

 
32  As4.1 juxtaglomerular cell 
33Cycloartanol 
34Apocholic acid 
35Ethyl cholate 
36Strophanthidin-D-xylose 

  ه ک   هستند  متنوع  ساختارهای  با  طبیعی  ترکیبات  از  مهم

  دارویی،   صنایع  در  اولیه  مواد  عنوانهب  گسترده  طوربه

 در  .(58)  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد  آرایشی  و  غذایی

 تعداد  حاضر،  مطالعه  در  رملک  میوه  آلی  عصاره  آنالیز

 گردیدند.   شناسایی  ترپنوئیدی  مشتقات  از  ترکیب   12

  اکتان   متیل  دی-2،7  ترکیب  به  مربوط   فراوانی   بیشترین

 اند داده  نشان  ترپنوئیدها،  دورم  در  متعدد   لعاتمطا  بود.

  درمانی   و  بیولوژیکی  هایفعالیت   دارای  هاآن  که

  ضدباکتری،  ضدالتهابی،  ضدتوموری،  همچون  مختلفی

  کنندگی   تقویت   ضدماالریا،  ضدقارچی،  ضدویروسی،

  عروقی،  -قلبی  هایبیماری  درمان  و  پیشگیری  پوست،

  هستند.   دیگر  دمفی  اثرات  بسیاری  و  قندخون  کاهندگی

  هایفعالیت   دارای   ترپنوئیدها  از   برخی  این،  برهوالع

  ایمنی،   سیستم  کنندگی   تعدیل  کشی،حشره

  نور   از  محافظت  و  ضدپیری  ضدآلرژی،  اکسیدانی،آنتی

  بیولوژیکی   فعالیت   مورد  در  مطالعه  بنابراین،  .باشندمی

  درمانی   هایروش  بهبود  و  داروها  کشف  به  ترپنوئیدها

   .(59) کندمی کمک

  شامل   آلدئیدی  ترکیب   چهار   اخیر،  هلعمطا  در

  مجموع  با  ملزیتوز و اُکتاد ک نال -11 آلوز،-D ،فورفورال

 ترکیب  شدند.  شناسایی  درصد  15/ 989  فراوانی

D-،فراوانی  بیشترین  دارای  پیروگالول،  از  پس  آلوز  

 نادر  مونوساکارید  یک  آلوزدی  بود.  (درصد  10/ 668)

  ندرت به  ت عبیط  در  که   است   آلدوهگزوزها  خانواده  از

  از   گونه  چند  در  فقط   تاکنون  و  شودمی  یافت 

  پروتئا   آفریقایی   گیاه  های بوته  و  شیرین   آب  های جلبک

 شقن  .(56)  است   شده  شناسایی   37روبروپیلوسا 

 فعال   هایگونه  تولید  کاهش  و   آلوز  -D  اکسیدانیآنتی

 مطالعه   در  عصبی،  هایسلول  میتوکندری  در  اکسیژن

  است   شده  داده  نشان  مکاران،ه  و  (Ishihara)  ایشیهارا

 
37  Protea rubropilosa 
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 (Kushwaha)  کوشواها  مشابه،  مطالعه  یک   در  .(60)

  متانولی  عصاره  فیتوشیمیایی  ارزیابی  در  همکاران،  و

 توسط   موریتانیایی  زیزیفوس   آفریقایی  کنار  میوه

GC-MS،  گزارش  درصد  6/ 92  را  آلوزدی  قند  فراوانی 

 یاهفعالیت   دارای  قند  این  که  شد  داده  نشان  و  کردند

 اثرات  ی،ضدسرطان  اثرات  جمله  از  متنوعی  بیولوژیکی

  گی کنند  سرکوب  قلبی،  ایسکمی  برابر  در  محافظتی

  و   آلوژنیک  ارتوتوپیک  کبد  پیوند  در  ایمنی  سیستم

  شبکیه   ایسکمی  برابر  در  عصبی  محافظت   اثرات

  این  بیولوژیکی  هایفعالیت   از  همچنین  (.61)  باشدمی

  استرس  شرفت یپ  از  جلوگیری  هب  توانمی  ترکیب 

  بیان   مهار  طریق  از  پوستی  نکروز  و  التهاب  اکسیداتیو،

MKP-1  (62،)  کبدی   صدمات  بر  محافظتی  عملکرد 

  بر   بالقوه  ی مهار  اثر  (، 63)  آزمایشگاهی  حیوانات 

 رشد  مهار  (،64)  مایشگاهیزآ  هایموش  کبد  سرطان

 هپاتوسلوالر، هایسرطان جمله از بدخیمی  نوع چندین

  برای  ویژه  به  ریه،  سرطان  و  خون  ،نتخمدا  وستات،پر

  توجه  با   (.65)  نمود  اشاره   سنگفرشی   سلول  کارسینوم

 میوه  آلی   عصاره  در  آلوزدی  قبول  قابل  فراوانی  به

 از  متنوع  بیولوژیکی  هایفعالیت   طرفی  از  و  رملک

 امیدوار  توانمی  آن،  گسترده   ضدسرطانی  اثرات  جمله

  از   دارویی  -اغذ  کامل  بسته  این  از  استفاده  با  که  بود

 مطالعه   در  برد.   بهره  نیز  آن  ارزشمند  بسیار  اثرات

  هاآن  مشتقات  یا  چرب  اسید  یازده  تعداد  حاضر،

 اسید  اولئیک  ترتیب به  میان،  این  از  که  شدند  شناسایی

  درصد(،  6/ 359)  اسیدپالمیتیک  و  (درصد  7/ 010)

  مریم   همطالع  در  بودند.   فراوانی  بیشترین  دارای

(Meriem)  پروفایل   بررسی   روی  بر  ،انهمکار  و  

  شامل  زیزیفوس  اکوتیپ   چهار  چرب  اسیدهای

  ، GC  توسط   41اسفکس  و  40کوترانا   ،39ماهرس   ،38مهدیه

 
38  Mahdia 
39  Mahres 

  های یپ تاکو   در  عمده  چرب  اسید  که  شد  ادهد  نشان

 ،اسید  اولئیک  ترکیب   ماهرس،  و  مهدیه  اسفکس،

  در   و  درصد  45/ 47  و  46/ 6  ، 46/ 55  مقادیر  با   ترتیب به

 اسید   دومین  درصد،  43/ 55  مقدار  با  کوترانا،  یپ اکوتا

 در  (.66)  باشدمی  یداس   پالمیتیک  از  پس  غالب،  چرب

  نیز  ،همکاران  و  (Goncharova)  گونچارووا  مطالعه

  اسیدچرب  باالترین  درصد  24/ 9  میزان  با  اسید  اولئیک

  نتایج   با  زیادی  شباهت   نتایج  این  (.67)  بود  زیزیفوس

  پنگ   و   (،68)  همکاران  و  (Zhao)  ژائو   مطالعه  دو

(Peng)  اسید  اولئیک  که   داشت   ( 69)  همکاران   و 

 گردیدند.  معرفی  زیزیفوس  اصلی   ترکیب  عنوانبه

 ایتغذیه  اثرات  با  9-امگا   چرب   اسید  یک  اسید  اولئیک

  برخی   درمان  در  آن  نقش  که  است   فراوان  پزشکی  و

  خودایمنی،   عروقی،  -قلبی  هایبیماری  ها،سرطان

 باال  فشارخون  التهابی،  یاهبیماری  ایمر،آلز  پارکینسون،

 صخمش  حاد  خونی  عفونت   یا  سپسیس  بیماری  و

   (.70)  است گردیده

-  کربوکسیلیک  استر  ترکیب   یازده  تعداد  براین،  عالوه

 و  شدند  شناسایی  اخیر  مطالعه  در  نیز  اسید

  فومارات   متیلدی  و  فومارات   مونومتیل  هایمتابولیت 

  رینتیش ب  درصد  1/ 584  و   4/ 068  میزان  با   ترتیب به

  فوماریک   استرهای  شدند.  شامل  را  استرها  این  از  مقدار

  اثرات  با  کوچکی   هایمولکول  ،(FAE)  اسید

  سیستم  کنندگی  تنظیم  و   اکسیدانیآنتی  ضدالتهابی،

  و  استرها   این  بالقوه  درمانی  تأثیر  .هستند  بدن  ایمنی

  است  شده  موجب   هاآن  قوی  زیستی  فراهمی  قابلیت 

  و  (DMF)  وماراتف   لمتی  دی  چون  یداروهای  که

  (. 71)  باشند  دسترس  در  (،MMF)  فومارات  مونومتیل

  پتانسیل   دارای  فومارات  مونومتیل  و  فومارات  متیل   دی

  مجدد  خونرسانی  -مغز   ایسکمی  آسیب  در  درمانی

 
40  Choutrana 
41  Sfax 
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  عنوان هب  احتماالً  هاآن  محافظتی  نقش  و  هستند  مغزی

 العهمط  اساس  بر  (.72)  باشدمی  Nrf2  مسیر  در  واسط

  فومارات   متیل  دی  همکاران،  و  (Kourakis)  کوراکیس

  هایسلول  حساسیت   و  مهار  را  متاستاز  و  تومور  رشد

CTCL  دلیل   به  و  دماینمی  بازیابی  آپوپتوز  به  نسبت   ار 

  تواندمی  مطلوب،  ایمنی  خصوصیات  و  کم  ذاتی  سمیت 

  باشد  CTCL  بیماری  درمان  در  خوب  کاندید  یک

 کاران،مه  و  (Yao)  یائو   عهمطال  در  همچنین  (.70)

 بیماری  مدل  در  فومارات  متیل  دی  که   شد  داده  نشان

  عصبی   مسمومیت   بهبود  موجب   ،پارکینسون

 اسید  فوماریک  استرهای  (.72)  شودمی  دوپامینرژیک

  میتوکندریایی  هایبیماری  بر  مفیدی  ثراتا  توانندمی

 تاختالال  سایر  و  42فریدریش   آتاکسی  همچون

  از   تنفس  با  بطمرت  های بیماری  ،میتوکندری  عملکرد

  بیماران   در  ( COVID-19)  جدید  ویروس  کرونا  جمله

  . باشند داشته ،43سیتوکین  طوفان  سندرم شدید یبتالا به

  ایمنی   واسطه  اتیولوژی  یک   اس -ام  و  پسوریازیس

  اکسیداتیو  استرس   و  شدید  التهاب   از  ناشی  که  دارند

 عنوانبه  ،فومارات  مونومتیل  و   فومارات  متیلدی  است.

  قرار  تأیید  مورد  اس، -ام  و  زیساریپسو   داروی

 60  از  متشکل  اسید  فوماریک   مخلوط  یک  اند.گرفته

  و  متوسط  اشکال  درمان  برای  ،فومارات  متیلدی  درصد

 تأیید  44فومادرم  تجاری  نام  با  پسوریازیس  شدید

 یک  منحصراً  که  45اسکیالرنس   داروی  است.گردیده

  آژانس  توسط  نیز  است   فومارات  متیلدی  فرموالسیون

  گیل   (.70)  است گرفته  قرار  تأیید  مورد  اروپا  وییردا

(Gill)  یک  عنوانبه  را  فوماراتمتیلدی  همکاران،  و  

  بهبود  برای  HIV  به  مبتال  افراد  در  کمکی  داروی

  ایمنی   سیستم  فعالیت   بهبود  با  ،ومیر  مرگ  و  عوارض

 
42  Ataxi Friedreichs 
43  Cytokine Storm Syndrome 
44  Fumaderm 
45  Skilarence 

  اکسیداتیو  استرس  مرتبط،  عفونی  مشکالت  و  بدن

  پیشنهاد   ،HIV  اب  همراه   هایبیماری  و  سیستمیک

  با  ثرؤم  و  کمیاب  ترکیبات  این  حضور  (.73)  کردند

  اهداف   با  آن  استفاده  کنار  در  نظیرکم  درمانی  خواص

  ماتریکس  از  ترکیبات  این  جداسازی  یا  و  ایتغذیه

  مصرف   به  را  خود  دارویی  -غذا  اثرات  تواندمی  نمونه،

 .نماید القاء کننده

  جمله   از  اهیدآلکالوئ  گروه  از   بنزیمیدازول  ترکیب 

 به  هابنزیمیدازول  بود  رملک  میوه  آلی  عصاره  ترکیبات

  که  زنده  هایسیستم  بیوپلیمرهای   با  توانندمی  سهولت 

  بیولوژیکی   عملکردهای  و  هافعالیت   از  بسیاری  مسئول

  تزانی   مطالعه  .نمایند  برقرار  پیوند  هستند،  هاآن 

(Tzani)  یکروبیضدم  هایفعالیت   همکاران،  و ،  

  ی، ضدالتهاب  ،مسکن  ،یدسرطانض  ،یضدویروس

 مشتقات  برای  را  یاکسیدانآنتی  و  ونخ ضدفشار

  هایمهارکننده  عنوان  به   هاآن   دادند.  نشان  بنزیمیدازول

  داروهای   و   سطح  های کننده  تعدیل  پروتون،  پمپ 

  ی بنزیمیدازول  مشتقات  (.74)  اندشده  شناخته  ضددیابت 

 ت فعالی  همکاران،  و  ( Mohamod)  محمود  مطالعه  در

  سویه   چهار  برابر  در  را  ایمالحظه  قابل  دباکتریاییض

  آئروژینوزا،  سودوموناس  اشرشیاکلی،  باکتریایی

  نشان   اورئوس  استافیلوکوکوس  و  سابتلیس  باسیلوس

 در  حاضر  مطالعه  نتایج  با  هایافته  این  (.75)  دادند

  آلی   عصاره  در  بنزیمیدازول  ترکیبات  وجود  خصوص

  میوه  این  عصاره  یایضدباکتری   خاصیت   و  رملک  میوه

  و  اشرشیاکلی  جمله  از  هاباکتری  برخی  بر

  این   حضور  داشت.  مشابهت   اورئوس  استافیلوکوکوس

 ممکن   حاضر،  مطالعه  عصاره  ماتریکس  در  ترکیب 

  بر   رملک  ضدمیکروبی  هایت یفعال  علل  از  کیی  است 

 باشد.  آزمایشگاهی شرایط در زابیماری سویه شش

 رملک  میوه  آبی  هرصاع  حاضر،  مطالعه  جنتای   براساس
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  قابل  کشندگی  و  مهارکنندگی   هایفعالیت   دارای

  و   بود  بررسی  مورد  سویه  شش  هر  برابر  در  ایمالحظه

  کشت  محیط  سطح  بر  هاآن  رشد  مهار  به  قادر  خوبیبه

 این  کشندگی  و  مهارکنندگی  هایغلظت   حداقل  گردید.

 از   بیش  منفی،  گرم  هایباکتری  برای  عصاره

  کمترین   بود؛  هاقارچ  و  ت ثب م  گرم  هایباکتری

  روش به  کشندگی  و   مهارکنندگی  هایغلظت 

 عنوان به  آلبیکنس  کاندیدا  مخمر  برای  میکرودایلوشن

  ترتیببه  رملک،  میوه  آبی  عصاره  به  سویه  ترینحساس

  منفی  گرم  باکتری  برای  و  لیترمیلی  بر  گرممیلی   8  و  4

  بر   گرممیلی   512  از  بیش  و  16  ترتیب به  آزمون  مورد

  ثیرأت  میزان  بیشترین  نتایج،  اساس  بر  .بود  لیترلییم

  ثیرأت میزان ترینکم و  آلبیکنس کاندیدا مخمر  بر عصاره

 بود.  منفی گرم  هایباکتری بر

  فعالیت   همکاران،  و   (Aman)  امان  مطالعه  در

  رملک   میوه   (20:80)  آبی   -متانولی  عصاره  ضدمیکروبی

  ویژه به  مثبت   رمگ   هایباکتری  برابر  در

  دیفتریا،   باکتریوم  کورینه   پیوژنز،پتوکوکوسرستا

-استافیلوکوکوس   و   اورئوساستافیلوکوکوس 

  منفی  گرم  هایباکتری  از  بیش  مراتب به  ساپروفیتیکوس

  برای  مهارکنندگیغلظت   حداقل   شاخص  همچنین،   .بود

  اشریشیاکلی  و  اورئوس  استافیلوکوکوس  هایباکتری

 بود  لیترلیمی  بر  میکروگرم  250  و  31/ 25  ترتیب به

  بر  عصاره  بیشتر  تاثیر  نظر  از   نتایج  این  .(42)

 مطالعه   با  منفی،  گرم  به  نسبت   مثبت   گرم  هایباکتری

  شاخص  ترپایین  میزان  ؛بود  مشابهت   دارای  اخیر،

MIC  هایباکتری  برای  حاضر   مطالعه   در  

  دهنده  نشان  کلی،  اشریشیا  و  اورئوس  استافیلوکوکوس

 بر  حاضر  مطالعه  لکمر  میوه  آبی  عصاره  یشترب  ثیرأت

 و  (Beg)  بیگ  مطالعه  در  هاست.باکتری  این  رشد

  های عصاره  ضدمیکروبی  فعالیت   روی  بر  همکاران،

  های عصاره  همچنین  و  هگزانی  متانولی،  کلروفرمی،

  مقابل  در  رملک  درخت   پوست   و  برگ  میوه،  آبی

 اشریشیاکلی،  و  اورئوس  استافیلوکوکوس   هایباکتری

  رملک   میوه  متانولی  عصاره  به  طبو مر  فعالیت،  بیشترین

  بازدارندگی   قدرت  در  اخیر  مطالعه  نتایج  با  که  بود

  استافیلوکوکوس  رشد  بر   رملک   میوه   آبی  عصاره

 همچنین،  (.76)  داشت   مطابقت   اشریشیاکلی  و  اورئوس

 بررسی   در  (،Padalia & Chanda)  چاندا  و  پادالیا

  ضدقارچی،   خاصیت   روی  بر   رملک   برگ   عصاره  تاثیر

  به  آلبیکنس کاندیدا برای  MIC شاخص   که ادندد ننشا

  لیتر میلی  بر  گرممیلی  1/ 25  برابر  و  پایین  بسیار  میزان

موضوع،  است  این   باالی  فعالیت   دهندهنشان؛ 

  نظر  از  که  بود  B  آمفوتریسین  به  نسبت   بیوتیکی،آنتی

  در  لیتر(میلی  بر  گرممیلی  )چهار  MIC  شاخص   قدرت

  بود  همسو   آلبیکنس  دا دینکا  مخمر  ایبر  اخیر  مطالعه

 نشان  همکاران،  و  (Kumar)  کومار  مطالعه  در  (.77)

  چون   ترکیباتی  محتوای  علت به  رملک  میوه  شدکه  داده

  و   هافنول  ترپنوئیدها،  چرب،  اسیدهای  آلکالوئیدها،

  و   نزاآنفوال  مکرر  حمالت  از  جلوگیری  در  فالونوئیدها،

  ذکر  که  گونههمان  (. 78)  است   مفید  سرماخوردگی

م  دیدگر   ترکیبات  حاوی،  مطالعهورد  نمونه 

 دارای  پیشین،  متون  اساس   بر  که  است   فعالیزیست 

  طیف   برابر  در  چشمگیری  ضدمیکروبی  هایفعالیت 

 از  بخشی  که  باشندمی  هاقارچ  و  هاباکتری  از  فراوانی

 هاآن  به   توانمی  را  رملک   میوه   ضدمیکروبی  فعالیت 

 داد.  نسبت 

 

 گيرینتيجه 

  با   متنوع  ثانویه  هایمتابولیت  مونه،ن  GC-MS  آنالیز

  مانند  مختلف   فعال  زیست  و   شیمیایی  ساختارهای

 د، یمف چرب  یدهایاس  ،استروئیدها ،هاترپن آلکالوئیدها،
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  براساس   داد.  نشان  را   یدیفالونوئ  و  ی فنول  باتیترک 

  قابل   کشنده  و  مهاری  فعالیت   سو زیزیف  عصاره  نتایج،

 مطالعه   مورد   بیروکمی   هایسویه  برابر  در  را   توجهی

  ضد   فعالیت   بیشترین  دارای  عصاره،  و  داد  نشان

  وجود  بود.  آلبیکنس  کاندیدا  مخمر  برابر  در  میکروبی

 ،GC-MS  توسط  شده  شناسایی  ضدمیکروبی  ترکیبات

  ؛ نمود  ییدأت  را  عصاره  باکتریایی   ضد  فعالیت  تایجن

 ای مالحظه  قابل  اکسیدانیآنتی  فعالیت   عصاره  مچنینه

  غذای   عنوانبه  تواندمی  میوه،  این  .ددا  نشان  را

  باشد  مطرح  دارویی  -غذا  بسته  یک  و  بالقوه   عملگرای

  برد؛  بهره  آن  از  دیگر  غذایی  مواد  سازیغنی  در  یا   و

  و   اکسیدانیآنتی  اثرات  به   توجه  با  همچنین،

 تواند می  ارزشمند  سک ماتری  این  مطلوب،  میکروبیضد

 و  هانگهدارنده  برای   مناسبی   جایگزین

 . باشد  سنتزی هایاکسیدانتینآ

  ای سسهؤ سازمان و یا م   مالی  تحت حمایت این مطالعه  

 انجام نگردیده است.

 

 منافع  تضاد

 انی ب  مقاله  سندگانینو   توسط  منافع  تعارض  گونه چیه
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Abstract 
Background: Recent trends in the production of functional foods and nutraceutical compounds indicate 

the important role of bioactive molecules in the treatment of human diseases. In this study, some  

phytochemical and nutraceutical properties of Ziziphus nummularia fruit extract harvested from the  

Poshtpar-Dashtestan forests were evaluated. 
Materials and Methods: The antioxidant activity and total phenolic content of Ziziphus nummularia fruit 

extract were studied by 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), and spectrophotometric methods, respec-

tively. The secondary metabolites were analyzed by the gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

method. The antimicrobial activities of the aqueous extracts against gram-positive bacteria Staphylococcus 

aureus and Bacillus cereus; gram-negative bacteria Escherichia coli and Salmonella typhi; mold Aspergil-

lus niger and yeast Candida albicans were evaluated using the microdilution method.  

Results: The GC-MS analysis of the sample identified 51 chemical compounds with different chemical 

and bioactive structures, such as alkaloids, terpenes, and steroids. Furthermore, the Ziziphus extract 

showed significant inhibitory and lethal activities against the microbial strains, with its highest antimicro-

bial activity against Candida albicans. The presence of antimicrobial compounds detected by GC-MS con-

firmed the results of the antibacterial activity of the extract. 

Conclusion: According to the results, the Ziziphus nummularia extract can be an appropriate terrestrial 

source of antimicrobial compounds with significant performance against foodborne pathogens. Consistent 

with the literature, the secondary metabolites from the Ziziphus extract have potential biological and 

nutraceutical effects which require more laboratory studies. 
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