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Abstract: 
 
Background: Waste of plant distillates industries are a source of organic compounds. 
Therefore, this study aimed to evaluate the antibacterial and antioxidant effects of Eryngium 
billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare wastewaters materials in vitro. 
Materials and Methods: In this experimental study, samples of Eryngium billardieri, Citrus 
aurantium and Foeniculum vulgare wastewaters were collected at one of the factories in 
Kashan. After filtration and drying of the obtained solutions, total phenolic and flavonoid 
compounds were determined by colorimetric method. Also, antioxidant activity was 
evaluated by ferric reducing ability and antibacterial activities against antibiotic resistance 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli using the micro-dilution and disc diffusion 
methods.  
Results: The results showed that the highest amount of phenolic compounds (106. 46 mg/g) 
and flavonoids (13.6 mg/g) were in the F. vulgare wastewaters. The highest antioxidant 
activity was for F. vulgare (1229.9±30.44), C. aurantium (679.39±1.3), and E. billardieri 
(549.28±15.35 mmol Fe 2+/g at their highest concentration, respectively. None of the 
wastewaters samples had any effect on S. aureus, but F. vulgare and E. billardieri showed 
an anti-E. coli effect with MIC (166.66 mg/mL) and MBC (333.3 mg/mL). 
Conclusion: This study was the first research on the biological activity of herbal distillate 
wastewaters in Iran. The results showed the presence of active compounds and the biological 
effects of these wastes. It is suggested that more extensive studies be carried out on the 
antibacterial activities on various gram negative and positive bacteria, as well as the 
identification of other compounds and biological properties such as cytotoxicity of herbal 
distillate wastewaters. 
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عنوان یک منبع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه بهمایع بررسی استفاده از پسماندهای 
 اکسیدانی و ضدباکتریاییبالقوه آنتی
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 مقدمه

خصوص های اخیر استفاده از گیاهان دارویی و بهدر سال

استفاده از این به افزایش بوده است.  روعرقیات گیاهی در ایران 

اکسیدانی و ضدباکتریایی منابع بالقوه آنتی عنوانترکیبات متنوع به

و همچنین کاربردی در  ، آرایشی، بهداشتیهای داروییبا هدف

های مختلف گیاهان قسمت ناپذیر است.صنایع غذایی امری اجتناب

انواعی از  ه جهت تهیهمانند برگ، ساقه، گل، میوه و ریش

  .[1-3]شوند استفاده می هاو ادویه عرقیات گیاهیها، دمنوش
 

های متابولیک، دانشگاه علوم مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری .1

 پزشکی کاشان، کاشان، ایران

 گروه تحقیق و توسعه، شرکت زرین گالب کاشان، کاشان، ایران .2

 مرکز تحقیقات علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران .3

  ول:ؤنشانی نویسنده مس *
 کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه

 031 55541112  دورنویس:                                  09131850503تلفن: 

 Sharafati.reza@gmail.com پست الکترونيک:

 12/3/99 تاریخ پذیرش نهایی:                                  23/3/98 :تاریخ دریافت

 

های گذشته محققان حاکی از این است که مواد های دههتجربه

تواند اثرات نامطلوب و ناخواسته ثر، میؤسنتتیک با تمام کارایی م

است که توجه محققان را نسبت به را ایجاد کند و یکی از دالیلی 

نموده جلب ها با مواد شیمیایی خواص این گیاهان و جایگزینی آن

دلیل دارا بودن انواعی از ترکیبات شیمیایی این گیاهان به است.

. [4]دهند ویژه فنولیک، خواص فارماکولوژیکی متعددی نشان میبه

 و دارویی گیاهان شدهبندیبسته و شدهفراوری متنوع تولیدات

 Mass) کالن سطوح در فروشیخرده مصارف جهت معطر،

Market Retailers )دلیل این بهتنها . [5] است گسترش حال در

درصد از مردم جهان در کشورهای در حال  80واقعیت که حدود 

 هافعالیت این نتیجه .[6] طب سنتی اعتماد دارندتوسعه هنوز به 

 .[5] است شده صنعت این فاضالب و پسماند تولید افزایش

دار محیط زیست، های دوستها و سازمانبنابراین برای دولت

محیطی ناشی از این پسماندهای جامد های اقتصادی و زیستهزینه

 های پایدار بسیار مهم است.و مایع جهت دستیابی و اجرای محیط

یندهاست که آهای پایدار، بهبود فرهای ایجاد محیطیکی از راه

عرقیات گیاهی  .[7]شوند ثیرات منفی بر محیط میأکاهش تسبب 

که در طوریبه ،شوندروش تقطیر با آب تهیه می در صنعت به

 خالصه:

باشند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی عنوان یک منبع ترکیبات آلی میپسماندهای کارخانجات عرقیات گیاهی به :سابقه و هدف

 اکسیدانی پسماندهای صنعتی عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه در شرایط آزمایشگاهی بود.ضدباکتریایی و آنتیاثرات 

آوری شد. در این مطالعه تجربی، پسماندهای عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه از یک کارخانه تولیدی در کاشان جمع :هامواد و روش

سنجی شناسایی شدند. همچنین روش رنگ خشک و میزان ترکیبات فنولی و فالونوئیدی به ،آمدهدستبههای کردن، محلولپس از فیلتر

بیوتیک مقاوم به آنتی اشریشیا کلیو  رئوسواستافیلوکوکوس اآهن و خاصیت ضدباکتریایی علیه  روش احیای اکسیدانی بهخاصیت آنتی

 به روش میکرودایلوشن و دیسک دیفوژن بررسی شدند.

گرم در گرم( در پسماند عرق میلی 6/13گرم در گرم( و فالونوئیدی )میلی 46/109نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات فنولی ) :نتایج

و بوقناق  39/678±3/1، بهارنارنج 9/1229±4/30ترتیب برای رازیانه اکسیدانی نیز بهرازیانه بود. بیشترین میزان خاصیت آنتی

ولی  ،نداشتنداثر  رئوسواستافیلوکوکوس اکدام از پسماندها بر ها بود. هیچدر گرم در باالترین غلظت آن Fe+2مول میلی 3/28±15/549

نشان  اشریشیا کلی لیتر( اثر ضدگرم در میلیمیلی 33/333) MBCلیتر( و گرم در میلیمیلی 66/166) MICرازیانه و بوقناق با میزان 

 دادند.

لین بررسی در زمینه فعالیت بیولوژیکی پسماندهای عرقیات گیاهی در ایران بود و نتایج حاکی از وجود مطالعه اوّاین  گیری:نتیجه

های ضدباکتریایی علیه تری در خصوص ویژگید مطالعات گستردهشوترکیبات فعال و اثرات بیولوژیکی این پسماندها بود. پیشنهاد می

 مچنین شناسایی سایر ترکیبات و اثرات بیولوژیکی مانند سمیت سلولی این پسماندها صورت گیرد.های گرم منفی و مثبت، هانواع باکتری

 اکسیدانی، پسماند عرقیات گیاهی، شرایط آزمایشگاهی اثر ضدباکتریایی، اثر آنتی کلیدی: گانواژ

 312-321 ، صفحات1399شهریور  -، مرداد 3دوره بیست و چهارم، شماره  پژوهشی فیض، -نامه علمی دو ماه                                                   
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 ،های موجود در گیاهان تبخیر شدههنگام تقطیر مواد فرار و اسانس

ها هایی که توسط سردکنندهسپس در اثر تماس با مبردها )لوله

آمده دارای دو فاز دستهمایع بشوند. تقطیر می ،شوند(خنک می

گیرد و که در قسمت باالیی فاز روغنی یا اسانس قرار میباشد می

در قسمت زیرین فاز آبی حاوی ترکیبات و مواد معطر محلول در 

. در [9،8]شود ماند که همان عرق گیاهی نامیده میآب باقی می

 عنوانصنعت گالبگیری و عرقیات گیاهی، مواد گیاهی تقطیرشده به

شوند و قلمداد میاین صنعت  (by-product) یک محصول فرعی

شوند که حجم بسیار فاضالب و پسماند دور ریخته می صورتبه

ار و محلول در آب باقی در پسماندها، ترکیبات غیرفرّباالیی دارند. 

سفانه در کشورهای در حال توسعه به موضوع تولید أمتمانند. می

منجر به تواند شود که این امر میمواد زائد توجهی نمی

محیط زیست شود. بنابراین با اتخاذ فراوان های آلودگی

توان کارگیری مناسب ترکیبات زائد میهرویکردهای هدفمند در ب

له برای یک کارخانه فراوری أ. این مسها را مدیریت نمودآن

کننده ترکیبات گیاهان دارویی و معطر مانند کارخانجات تهیه

 .[10،5] باشدات گیاهی دارای ارزش افزوده زیادی میعرقی

Solimine ( مقادیر باالی ترکیبات فالونوئیدی 2016و همکاران ،)

و اثرات ضدآنزیم تیروزیناز را در پسماند گالب گزارش دادند 

حاوی  را، . در مطالعه دیگری پسماند ناشی از تقطیر رزماری[11]

نشان اکسیدانی باال مقادیر باالی رزماریک اسید با خاصیت آنتی

 ( نیز پسماند ناشی از2017و همکاران ) Celano .[12] دادند

عنوان منابع غنی از تقطیر گیاهان رزماری، ریحان و مریم گلی را به

ها اکسیدانی باال معرفی کردند و آنترکیبات فنولی با خاصیت آنتی

عنوان مواد افزودنی در مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی را به

از  (Eryngium billardieri) گیاه بوقناق .[5]پیشنهاد دادند 

در سرتاسر جهان جهت درمان انواعی از و است خانواده چتریان 

 اعضای جنس. [13]شود های التهابی استفاده میبیماری

Eryngium  ،کومارین و حاوی ترکیبات استیلن، فالونوئید

. از این جنس در درمان انواعی از دردهای [14] ها هستندساپونین

های ادراری و مزمن، ادم، التهاب مجاری تنفسی، عفونت

های گذشته اثرات در مطالعه. [13]کنند مارگزیدگی استفاده می

های دست آمده از قسمتههای بیابتی و ضدالتهابی عصارهدضد

 .[16،15]ریشه و اندام هوایی گیاه بوقناق گزارش شده است 

که از جنس ( Citrus aurantium)های درخت نارنج گل

(Citrus) و ( خانواده مرکباتRutaceaeهستند )  و به آن ها بهار

های مرکبات و دارای ترکیبات رترین گل، از معطگویندنارنج می

باشند. از آن در طب مونوترپنوئیدها میکومارین، فالونوئیدها و 

کننده تپش قلب بخش، ضدتشنج و برطرفعنوان آرامشسنتی به

اکسیدان و ترکیب آنتی یک شکل کنند. همچنین بهاستفاده می

های مختلف غذایی افزودنی غذایی در مدل عنوانضدمیکروبی به

، (Foeniculum vulgare) گیاه رازیانه. [18،17] کاربرد دارد

 جعفـری گیاهی است علفی و معــطر از تیــره

(Umbelliferaeکـه ) هـایگل بــا بـه شویـد شـبیه ظـاهری 

دارای مصارف متعدد صنایع غذایی،  و دارد زردرنـگ چتــری

میکروبی اکسایشی و ضدآرایشی و بهداشتی است. خصوصیات ضد

 فالونوئیدى، هاىترکیب احیاکننده، قندهاى آن را مربوط به حضور

 پروپانوئیدها فنیل حضور خصوصبه و هاگلیکوزید فالونول

 اکسیژنه ترپنى هاىهیدروکربن و( استراگول و آنتول - ترانس)

بیوتیکی با توجه به افزایش مقاومت آنتی .[19]دانند مى (فنچون)

های انسان های عامل عفونت و مسمومیتانواعی از باکتری

عنوان یکی از ها، این مقوله بهبیوتیکآنتیواسطه مصرف نادرست به

. [21،20]شده است مطرح ترین مشکالت دنیای پزشکی مهم

بیوتیکی های آنتیدهنده مقاومتمطالعات گذشته نشان

، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی ، رئوسواستافیلوکوکوس ا

. [22-25]باشد ، سالمونال و غیره میسودوموناس آئروژینوزا

اکسیدانی انواعی از مطالعات گذشته خاصیت آنتیهمچنین 

های مختلف نشان های گیاهی را به روشها و عصارهاسانس

 ها علیه اثر ضدباکتریایی آنعالوه بر این، . [27،26]اند داده

و  رئوسواستافیلوکوکوس ا، سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیا کلی

. با توجه به [28-30]نشان داده شده است  لیستریا مونوسیتوژنز

ای در زمینه اثرات بیولوژیکی که تاکنون در ایران مطالعهاین

دارد و احتمال انجام نشده بود عرقیات گیاهی  مایع پسماندهای

ها وجود های بالقوه فارماکولوژیکی در آنثر و فعالیتؤترکیبات م

اثرات ضدباکتریایی ، هدف از انجام این تحقیق بررسی داشته باشد

اکسیدانی پسماندهای صنعتی عرقیات بوقناق، بهارنارنج و و آنتی

 رازیانه در شرایط آزمایشگاهی بود.

 

 هامواد و روش

، گیاهان بوقناق 1397در زمستان  در این مطالعه تجربی

(Eryngium billardieri ،)نارنج )های درخت گلCitrus 

aurantium) ( و رازیانهFoeniculum vulgare)، ترتیب از به

. این تهیه شدند آوری وجمع های اصفهان، مازندران و همداناستان

و  کارخانه زرین گالب کاشانواحد تحقیق و توسعه توسط  گیاهان

یید أدانشگاه آزاد شهرکرد مورد ت مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

تمام ده بوقناق شامل استفا مورد هایقرار گرفتند. قسمت

ها و رازیانه جز ریشه، بهارنارنج شامل گلبرگههای گیاه بقسمت

 ترتیبگیاهان بوقناق، بهارنارنج و رازیانه بهتقطیر  بودند. شامل بذر
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، آب و گیاه 35به  1و  40به  1، 25به  1 های حدودبه نسبت

های استیل ضدزنگ صنعتی انجام شد. پس از نظر در دیگمورد

آوری جمعلیتر  500میزان  به ی عرقیات گیاهییمحصول نهاتقطیر، 

عرقیات  مایع لیتر از هر نمونه پسماند 20مقدار در این تحقیق،  شد.

و برداشت  پس از تقطیرگیاهی بوقناق، بهارنارنج و رازیانه 

شناسی مواد غذایی دانشگاه علوم به آزمایشگاه میکروب تسرعبه

استفاده از کاغذ پزشکی کاشان منتقل شد. سپس پسماندها با 

مانده به های باقیصافی جهت حذف مواد جامد فیلتر شدند. محلول

گراد درجه سانتی 40ها منتقل و در فور با دمای داخل پتری دیش

جهت تعیین میزان ترکیبات  جهت خشک شدن قرار داده شدند.

. ابتدا [28]سنجی فولین سیوکالتیو استفاده شد فنولی از روش رنگ

و  100، 5/62، 50، 25، 5/12های استاندارد با غلظت هایمحلول

ppm125  از  شد.متانول تهیه  درصد 60از اسید گالیک در محلول

 500 هابه آن وبه لوله آزمایش منتقل  میکرولیتر 100 رقت هر

سیوکالتیو اضافه  گر فولینواکنش درصد 10از محلول  میکرولیتر

از محلول کربنات  میکرولیتر 400دقیقه به آن  8الی  3پس از شد. 

دقیقه در دمای  30مدت  به گردید واضافه  درصد 5/7سدیم 

وسیله دستگاه میزان جذب به نهایتدر  شد. آزمایشگاه نگهداری

گیری و نمودار اندازه نانومتر 765 اسپکتروفوتومتر در طول موج

 10سپس (. 2R=9973/0و  x 1098/0=y-5/2)شد استاندارد رسم 

 و به حجم شدحل  درصد 60عصاره در متانول گرم از میلی 20تا 

با  ،لیتر رسید. سایر مراحل طبق روش مذکور انجام شدمیلی 10

از محلول  میکرولیتر 100 جای محلول استاندارداین تفاوت که به

گرم در گرم عصاره شد و نتایج برحسب میلیاضافه  عصاره

میزان ترکیبات جهت تعیین  حسب اسید گالیک گزارش شد.بر

. [31] شدسنجی کلرید آلومینیوم استفاده فالونوئیدی از روش رنگ

و  250، 100، 50، 25های های استاندارد با غلظتمحلول

ppm500 500 گاهآنشد. تهیه  درصد  60در متانول  کوئرستین از 

لیتر میلی 5/1 های آزمایش منتقل وبه لوله هارقتاز  میکرولیتر

 100درصد،  10محلول کلرید آلومینیوم  میکرولیتر 100متانول، 

به آن لیتر آب مقطر میلی 8/2موالر و  1میکرولیتر استات پتاسیم 

نانومتر  415 دقیقه در طول موج 30میزان جذب پس از شد. اضافه 

و  x0064/0=y -01/0)شد گیری و نمودار استاندارد رسم اندازه

999/0=2R.)  60عصاره در متانول گرم از میلی 20تا  10سپس 

لیتر رسید. سایر مراحل طبق میلی 10 و به حجم شدحل  درصد

 جای محلول استانداردبا این تفاوت که به ،روش مذکور انجام شد

شد و نتایج برحسب اضافه  عصارهاز محلول  میکرولیتر 500

جهت  گرم در گرم عصاره برحسب کوئرستین گزارش شد.میلی

 Ferricآهن ) یاکسیدانی از روش احیاصیت آنتیتعیین میزان خا

Reducing Antioxidant Power ابتدا [32]( استفاده شد .

 تری پیریدیل تریازین 6و  4 ،2شامل محلول  FRAPمعرف 

(TPTZ) 10 40 اسید در کلریدریکشده تهیهموالر میلی 

موالر و بافر استات میلی 20موالر و محلول آبی کلرید آهن میلی

گیری منظور اندازه ( تهیه شد. به10:1:1موالر به نسبت )میلی 300

لیتر میلی 3آمده دستهمیکرولیتر از عصاره ب 100این فعالیت، به 

دقیقه در  10مدت اضافه شد و مخلوط حاصل به FRAPمعرف 

نانومتر  593ها در درجه سلسیوس انکوبه و جذب محلول 37دمای 

 3همراه  میکرولیتر آب مقطر به 100نسبت به شاهد )شامل 

مول صورت میلینتایج به( خوانده شد. FRAP لیتر معرفمیلی
2+Fe منظور تهیه منحنی در گرم گیاه خشک گزارش شد. به

-Mμ 200با غلظت در محدوده  Fe(II)استاندارد از محلول آبی 

100 )O2H.74FeSO( 035/36) استفاده شد-x 12/180=y  و

999/0=2R.) های جهت تعیین فعالیت ضدمیکروبی از باکتری

های شده از نمونهجدا اشریشیا کلی و  رئوسواستافیلوکوکوس ا

شناسی مواد غذایی مواد غذایی موجود در آزمایشگاه میکروب

استافیلوکوکوس دانشگاه علوم پزشکی کاشان استفاده شد. باکتری 

های بیوتیکو مقاوم به آنتی S rRNA 23واجد ژن  رئوسوا

سیلین، اگزاسیلین، سفوکستین، کانامایسین، سیلین، پنیمتی

وانکومایسین، تتراسیکلین، سیپروفلوکساسین، کلرامفنیکل، 

سیلین، سفوتاکسیم، نیتروفورانتوئین، سیلین، آمپیآموکسی

و حساس به  نورفلوکساسین، سفتریاکسون و جنتامایسین

 ،ECOجد ژن وا اشریشیا کلی بود. همچنین  کوتریموکسازول

STX1، STX2 های سفتریاکسون، بیوتیکو مقاوم به آنتی

کانامایسین، تتراسیکلین، سیپروفلوکساسین، کلرامفنیکل، 

و حساس به  و جنتامایسین ، نورفلوکساسینسفتازیدیم

های باکتریو کوتریموکسازول بود.  نورفلوکساسین، نیتروفورانتوئین

فارلند به محیط کشت مک 5/0 موردنظر جهت تهیه سوسپانسیون

درجه  37ساعت در  24مدت تریپتیک سوی براث منتقل و به

تعیین میزان حداقل غلظت  گذاری شدند.گراد گرمخانهسانتی

ها ( و حداقل میزان کشندگی باکتریMICکنندگی رشد )مهار

(MBCبا استفاده از روش میکرودایلوشن اندازه ) گیری گردید. به

چاهک از پلیت الیزا انتخاب شد  9تست،  این صورت که برای هر

 میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون براث اضافه 95و به هرکدام 

 5/0میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی معادل لوله  5، سپس شد

ها اضافه نمودیم. سپس به هرکدام از فارلند به همه چاهکمک

معادل را ها های متوالی عصارهمیکرولیتر از رقت 100ها، چاهک

 8لیتر اضافه کردیم. چاهک شماره گرم در میلیمیلی 33/333-6/2

عنوان کنترل منفی و میکرولیتر محیط کشت به 200صرفاً حاوی 
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میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون  195حاوی  9چاهک شماره 

عنوان کنترل میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی به 5اضافه براث به

 200 هافته شد. حجم نهایی در تمامی چاهکمثبت در نظر گر

ثانیه  20شیکر )ها توسط میکرولیتر بود. پس از مخلوط کردن نمونه

 37ساعت در انکوباتور  18-24مدت  ها را به(، آنrpm 300با دور

ها را از نظر وجود کدورت و یا چاهکو گذاشتیم گراد درجه سانتی

چاهک حاوی کمترین عدم کدورت مورد بررسی قرار دادیم. رقت 

عصاره که باعث جلوگیری از رشد باکتری )عدم ایجاد  غلظت

کننده از رشد عنوان میزان حداقل غلظت ممانعتکدورت( شد، به

های بدون های چاهک( تعیین گردید. سپس از نمونهMICباکتری )

کدورت بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار پاساژ داده و میزان 

 .[28] ( نیز تعیین شدMBC) گی باکتریحداقل غلظت کشند

اشریشیا  و  رئوسواستافیلوکوکوس ای هایباکترتعیین حساسیت 

ی هاغلظتبه روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت. پس از تهیه  کلی

 20ها، از هر غلظت عصاره تریلیلیمدر  گرمیلیم 66/41-33/333

و در زیر هود شد ی بالنک ریخته هاسکیدبر روی  تریلکرویم

کنترل منفی از دیسک بالنک و  عنوانبهمیکروبی خشک شدند. 

 میکروگرم( 10)دیسک کوتریموکسازول از کنترل مثبت برای 

از  شدههیون نیم مک فارلند تهیسوسپانساستفاده شد. سپس از 

ه شد محیط کشت مولر هینتون کشت دادبر روی  ،ی مذکورهایباکتر

توسط پنس در مکان مناسب قرار گرفتند.  شدهخشکی هاسکیدو 

 گرادیسانتدرجه  37ساعت در دمای  24مدت  به هاتیپل

میزان قطر هاله عدم رشد توسط  آن از پسگذاری شدند. گرمخانه

 .[33]ی شد ریگاندازهکولیس 

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

 16افزار با استفاده از نرم هاسه بار تکرار آزمایش نتایج

SPSS همراه با انحراف معیار گزارش گردید. ،صورت میانگینبه 

و در سطح  ANOVAها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین

 صورت گرفت. P<05/0داری معنی

 

 نتایج

آمده، بیشترین میزان ترکیبات فنولی دستهبراساس نتایج ب

و فالونوئیدی مربوط به پسماند عرق رازیانه بود که تفاوت 

( با پسماند عرقیات بوقناق و بهارنارنج داشت P<05/0معناداری )

دهنده باالتر بودن نشان 2(. همچنین نمودار شماره 1)نمودار شماره 

در میزان قدرت احیاکنندگی آهن توسط پسماند عرق رازیانه 

 FRAPدر روش لیتر( گرم در میلیمیلی 33/333باالترین غلظت )

لیتر پسماند گرم در میلیمیلی 33/83که در غلظت طوریبود. به

 66/166اکسیدانی آن با غلظت عرق رازیانه، خاصیت آنتی

لیتر پسماند عرق بوقناق و بهارنارنج حدوداً برابر گرم در میلیمیلی

نتایج نشان داد با افزایش غلظت پسماند عرق (. P>05/0بود )

این وجود، اکسیدانی نیز افزایش یافت. با گیاهان، خاصیت آنتی

 BHTاکسیدان شیمیایی ها نسبت به آنتیاکسیدانی آنخاصیت آنتی

خواص ضدمیکروبی پسماندهای عرقیات در جدول  کمتر بود.

کدام از پسماندها در هیچ ،قابل مشاهده است. طبق نتایج 1شماره 

های مورد استفاده اثری بر روی باکتری گرم مثبت غلظت

این  ؛بیوتیک نداشتندمقاوم به چند آنتی رئوسواستافیلوکوکوس ا

  در حالی است که هر سه پسماند بر روی باکتری گرم منفی

بیوتیک اثر مهارکنندگی رشد و اثر مقاوم به چند آنتی اشریشیا کلی

کشندگی نشان دادند. بیشترین اثر مربوط به پسماند عرق رازیانه و 

 بوقناق بود.

 

 
گرم در گرم معادل گرم در گرم معادل اسید گالیک( و ترکیبات فالونوئیدی )برحسب میلیمیزان ترکیبات فنولی کل )برحسب میلی -1نمودار شماره 

 کوئرستین( پسماند عرقیات گیاهی
 .باشدمی P<05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنی*حروف نامتشابه نشان

69/74

±2/4

109/
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2/1

7/9±0
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 در گرم Fe+2مول حسب میلی( برFRAP)آهن  یروش احیا اکسیدانی پسماند عرقیات گیاهی بهمیزان خاصیت آنتی -2نمودار شماره 
 .باشدمی P<05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنیحروف نامتشابه نشان *

 اشریشیا کلی و  رئوسواستافیلوکوکوس ابیوتیکی به چند آنتیهای مقاوم پسماند عرقیات گیاهی علیه باکتریاثر ضدمیکروبی  -1شماره جدول 
 اشریشیا کلی  رئوسواستافیلوکوکوس ا نام ماده ضدمیکروبی

MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) هاله عدم رشد MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) هاله عدم رشد 

 A6±1 >33/333 33/333 فاقد اثر فاقد اثر فاقد اثر بهارنارنج

 A 8±1 33/333 66/166 فاقد اثر فاقد اثر اثرفاقد  بوقناق

 A 7±1 33/333 66/166 فاقد اثر فاقد اثر فاقد اثر رازیانه

1±21 - - میکروگرم( 10کوتریموکسازول )  - - B22±1 

 .باشدمی P<05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنیحروف نامتشابه نشان**  گیری شد.لیتر اندازهگرم در میلیمیلی 33/333هاله عدم رشد در غلظت  *
 

   بحث

با توجه به حجم باالی تولید پسماندهای عرقیات گیـاهی  

های سـنتی  صنعتی و همچنین کارگاهدر کارخانجات صنعتی و نیمه

ضـروری  سنجی استفاده از این پسـماندها  در سرتاسر ایران، امکان

ـ  عنـوان اسـت. ایـن ترکیبـات بـه     بع بـالقوه ترکیبـات فنــولی،   امن

اکسیدانی و ضدمیکروبی جهت سایر مصـارف صـنعتی ماننـد    آنتی

تواننـد کـاربرد   مـی ترکیبات افزودنی در صنایع غذایی و دارویـی  

بار در ایران لینبرای اوّ فراوانی داشته باشند. بنابراین بررسی حاضر

 های بیولوژیک پسـماندهای عرقیـات گیـاهی   جهت بررسی فعالیت

آمده سـه نمونـه پسـماند    دستهبا توجه به نتایج ب صورت گرفت.

عرقیات رازیانـه، بوقنـاق و بهارنـارنج دارای ترکیبـات فنـولی و      

 باالیی بودند که بیشترین میزان این ترکیبـات بـه   فالونوئیدی نسبتاً

در  ترتیب در پسماند عـرق رازیانـه، بهارنـارنج و بوقنـاق بودنـد.     

ترکیبـات محلـول در آب )اسـیدهای     بررسی نشان داده شـد کـه  

ثره ؤکیبات مفنولیک و گلیکوزیدهای فالونوئیدی( قسمت اعظم تر

گلـی و رزمـاری را تشـکیل    گیاهان ریحان، مریم در پسماند تقطیر

های فنولیک به ترپنقطبی مانند دیداده است. همچنین ترکیبات کم

بیشـترین  عالوه هب های کمتری در این پسماندها وجود داشت.میزان

 بـه  DPPHو  ABTSهای براساس روش اکسیدانیخاصیت آنتی

 Pagano .[5]، ریحان و رزماری بود گلیپسماند مریم ترتیب برای

از لی ، اثر انواع استخراج ترکیبـات فنـو  2018و همکاران در سال 

هـا  . آنمورد بررسی قـرار دادنـد  را گیاه ریحان  ندهای تقطیرپسما

ترکیبات فنولی را از پسماند ریحـان )بـا محتـوای    میزان استخراج 

بـا اسـتفاده از    گرم در گرم عصاره رزمارینیـک اسـید(  میلی 06/2

بـه میـزان    درجـه سلسـیوس   50در دمای  درصد اتانول 75حالل 

هـا پسـماند ریحـان را    همچنـین آن  درصد گزارش کردند. 89/75

، آرایشـی و  های غذاییعنوان یک منبع جدید افزودنی به فراوردهبه

( محتـوای  2018و همکـاران )  Moisă .[7]بهداشتی معرفی کردند 

و پونه را بررسی  اکسیدانی آویشنترکیبات فنولیک و خاصیت آنتی

گـرم  میلـی  6926تا  262بین را  میزان ترکیبات فنولیها آنکردند. 

 DPPHروش  اکسـیدانی را بـه  گالیک اسید در لیتر و ظرفیت آنتی

. [6]مول معادل تروالکس در لیتر گزارش دادند میلی 4تا  4/1برابر 

پس از خشـک کـردن پسـماند تقطیراسـیون     در دو مطالعه مذکور 

 هـای اسـتخراجی متفـاوت   هـا و روش با استفاده از حـالل گیاهان 

612/75±

10 A

389/1±1

2/8 C

393/9±

16/4 C

323/87±9

/6 D

400/44±

7/8 C
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طور بهها آزمایشترکیبات فنولی شناسایی شدند. در بررسی حاضر 

ای در مطالعـه  گرفـت. شده پسماندها انجـام  مستقیم بر روی خشک

لیتـر  گـرم در میلـی  میلـی  15/3میزان ترکیبات فنولی دانه رازیانـه  

عصاره هیدرواتانولی بود. همچنین بیشترین درصد مهـار رادیکـال   

. در مطالعـه  [34]درصـد گـزارش شـد     88/98برابر  DPPHآزاد 

( میزان ترکیبات فنـولی و فالونوئیـدی   2018تیموری و همکاران )

مختلف گیاه رازیانه در مراحل مختلف برداشت بررسی های قسمت

شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان ترکیبات فنـولی در قسـمت   

 73/30گرم در گرم و برگ با غلظت میلی 55/53گل گیاه با غلظت 

دهـی  دهی بود. همچنین در زمان میوهگرم در گرم در زمان گلمیلی

گرم در گـرم( در میـوه   میلی 18/24بیشترین میزان ترکیبات فنولی )

ترتیـب در گـل   رازیانه بود. بیشترین میزان ترکیبات فالونوئیدی به

گرم در گرم( رازیانـه  میلی 55/5گرم در گرم( و برگ )میلی 71/7)

دهی و رویشی گیاه بود. همچنین بیشترین ترکیب های میوهدر زمان

( HPLC )شده توسط کروماتوگرافی مایع با کـارایی بـاال  شناسایی

. نتـایج مطالعـه حاضـر    [35]کلروژنیک اسید در برگ رازیانه بـود  

گرم در میلی 46/109دهنده مقدار بسیار باالتر ترکیبات فنولی )نشان

گرم در گرم( در پسماندهای عـرق  میلی 6/13گرم( و فالونوئیدی )

ـ رازیانه بود. باقی ماندن این میزان ترکیبات می دلیـل نـوع   هتواند ب

ها نشـان  گیری صنعتی باشد. همچنین آنگیری و روش عرقعصاره

( ظرفیـت  FRAPآهـن )  یاکسیدانی احیـا دادند که در روش آنتی

در  در گـرم   Fe+2مـول  میلـی  04/0تـا   01/0اکسـیدانی بـین   آنتی

مطالعـات  درهایی کـه  تفاوت .[35]های مختف رشد گیاه بود زمان

از ناشـی   توانـد می ،شودحاضر مشاهده مینتایج مطالعه  گذشته با

هـای  قسـمت کشت، آب و هـوا،   ، زمانجغرافیاییمتفاوت شرایط 

ـ های استخراج باشـد ها و روشنوع آزمونمختلف گیاه،   عـالوه ه. ب

های رویشی های بررسی حاضر عدم پایش زمانیتدیکی از محدو

در مطالعــه دیگــری بیشــترین ترکیبــات فنــولی را  گیاهــان بــود.

 dicaffeoylquinic acid-1,5کلروژنیک اسید، کافئیک اسـید و  

و ترکیبات فالونوئیدی را کوئرستین، روتـین و آپیجنـین گـزارش    

زای های بیماریکردند. همچنین عصاره متانولی رازیانه علیه باکتری

میکروگرم در  125تا  5/62بین  MICه از غذا اثر مهاری )شدمنتقل

در مطالعه دیگری اثر مهارکننـدگی رشـد    .[36]لیتر( نشان داد میلی

 50عصـاره متـانولی دانـه رازیانـه برابـر       هلیکوباکتر پیلوریعلیه 

. نتایج مطالعه مـا اثـرات   [37]نشان داده شد  لیترمیکروگرم در میلی

ای مطالعـه در  ضدمیکروبی بسیار کمتر پسماند عرق را نشـان داد. 

-αشـامل    E. billardieriاسانس گیاهشده در ترکیبات شناسایی

muurolene (42  ،)ــد ــدβ-gurjunene (17  ،)درصـ -δدرصـ

cadinene (2/6  و )درصدvalencene (6/5   بـود )[38]درصد .

ــدی  ــاجی مه ــی ح ــاران )در بررس ــور و همک ــیت 2016پ ( خاص

اکسیدانی عصـاره متـانولی بوقنـاق بررسـی شـد و در روش      آنتی

FRAP  2مول میلی 40برابر+Fe گرم عصـاره و در روش   100ر د

DPPH ،50IC  ای اثـر  . در مطالعـه [39]گـزارش شـد    5/86برابر

 های گرم مثبتعلیه باکتری E. maritimunعصاره هیدرومتانولی 

لیســتریا رئــوس، میکروکوکــوس لوتــه اوس، واســتافیلوکوکوس ا

 سالمونال،های گرم منفی و باکتری مونوسیتوژنز، باسیلوس سرئوس

جـز در  بررسی شد و اثر ضدمیکروبی به و سودوموناس کالیای. 

هـا  ترین بـاکتری نشان داده شد. حساس لیستریا مونوسیتوژنزمورد 

 بـه  MICبـا   سـودوموناس فلورسـنس  و  سودوموناس آئروژینوزا

. در مطالعـه  [40]بودنـد   لیترمیکروگرم در میلی 2و  1ترتیب برابر 

اکسیدانی پسماند عرق بوقناق و حساسـیت  حاضر نیز خاصیت آنتی

نسبت بـه بـاکتری گـرم مثبـت      کالیای.  باالتر باکتری گرم منفی

 Al Namaniدر مطالعـه   نشان داده شد. رئوسواستافیلوکوکوس ا

هـای اتـانولی   و همکاران محتوای فنـولی و فالونوئیـدی عصـاره   

 57/322تـا   55/96ترتیـب برابـر   بهارنارنج مناطق مختلف عمان به

 2/64تـا   38/41میکروگرم معادل اسید گالیک در گـرم عصـاره و   

میکروگرم معادل کوئرستین در گرم عصاره گزارش شـد. همچنـین   

 89/56تـا   11/10برابـر   DPPHروش  اکسـیدانی بـه  ظرفیت آنتی

. کریمـی و همکـاران   [41]درصد در مناطق مختلف متفاوت بـود  

گـرم  میلـی  55/4( بیشترین میزان استخراج ترکیبات فنولی )2012)

گـرم  میلی 83/3معادل اسید گالیک در گرم عصاره( و فالونوئیدی )

گیری بهارنارنج با حالل معادل روتین در گرم عصاره( را در عصاره

با اتانول و آب جوش گزارش کردند گیری ولی نسبت به عصارهمتان

. در مطالعــه دیگــری اثــر عصــاره اســتونی بهارنــارنج علیــه [42]

ــاکتری ــتب ــده از عفون ــای جداش ــد.  ه ــی ش ــای ادراری بررس ه

بیوتیـک  درصـد حسـاس بـه آنتـی     100 هـا انتروکوکوس فکالیس

درصد حساس به  100 هاکالیای.  کوتریموکسازول و عصاره بود.

مقـاوم بـه عصـاره     کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید و کـامالً 

 ،سـیلین مقاوم به متی هایرئوسواستافیلوکوکوس ابودند. همچنین 

درصد حسـاس بـه    70حساس به کوتریموکسازول و درصد  100

. در تحقیق حاضر دو بـاکتری مقـاوم بـه چنـد     [43]عصاره بودند 

ولـی   ،هـردو بـه کوتریموکسـازول حسـاس بودنـد      ،بیوتیکآنتی

ترتیب به عصاره مقاوم و به یاشرشیاکل و رئوسواستافیلوکوکوس ا

حساس بودند. در مطالعات گذشته اثرات ضـدباکتریایی و قـارچی   

ها را مربوط به حضـور ترکیبـات فنـولی    ها و اسانسانواع عصاره

 .[31،28]دانند ها میموجود در آن

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 10

http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3897-en.html


 مایع عرقیات بوقناق، ...بررسی استفاده از پسماندهای 

  3شماره  |24دوره  |1399|شهریور-مرداد |نامه فیضدوماه                                                                                                                319

 گیرینتیجه

بـار در  لـین آمده بـرای اوّ دستهبنابراین با توجه به نتایج ب

اکسـیدانی  دلیل محتوی باالی ترکیبات فنولی و اثرات آنتیایران، به

و ضدباکتریایی پسماندهای عرقیات رازیانـه، بوقنـاق و بهارنـارنج    

های بیولـوژیکی  عنوان یک منبع بالقوه با فعالیتها را بهتوان آنمی

گردد مطالعات بیشـتری در مـورد   پیشنهاد میبنابراین معرفی نمود. 

ســایر اکتریایی ایــن ترکیبــات و بتعیــین مکانیســم و اثــرات ضــد

اثرات بیولوژیکی دیگـر ایـن    همچنین پسماندهای عرقیات دیگر و

بـا  عـالوه  به های غذایی و حیوانی صورت پذیرد.ترکیبات در مدل

که در مطالعات آینده باشد توجه به تغلیظ پسماند عرقیات الزم می

  ها اقدام گردد.  وردهآنسبت به سنجش فلزات سنگین در این فر

 

 و قدرداني تشکر

و مرکز  نویسندگان از همکاری معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم  های متابولیکبیوشیمی و تغذیه در بیماریتحقیقات 

 پزشکی کاشان کمال تشکر را دارند.
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