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 فیتوشیمی موضوع:

 و سيستان استان بومینعناعيان،  تيره به متعلق( Salvia rhytidea Bent.) تفتانی گلی مریم 
مطالعه حاضر به بررسی ترکيبات فيتوشيميایی فنل و فالونوئيد کل، . باشد می کرمان و بلوچستان

ميکروبی سه عصاره متانولی، اتانولی و آبی مریم گلی تفتانی در ضداکسيدانی و  های آنتی فعاليت
 هایبا روش اکسيدانی فعاليت آنتی پردازد. يعی کرمان و سيستان و بلوچستان میهای طب رویشگاه
DPPH  وFRAP  استافيلوکوکوس اورئوسهای عليه باکتری ضدميکروبیو فعاليت، 

 سنجيده شد. کاندیدا آلبيکنس وهای آسپرژیلوس نایجر قارچ واشرشياکلی  وباسيلوس سرئوس 
، ترین ترکيبات فنلی و فالونوئيدیبيش ،عصاره متانولی از سيستان و بلوچستان ،دادنتایج نشان 
با قطر هاله  استافيلوکوکوس اورئوسميکروبی عليه باکتری آنتی اکسيدانی و فعاليتفعاليت آنتی
فالونوئيدی  يزان ترکيبات . عصاره آبی این گياه از کرمان دارای کمترین مرا داراستعدم رشد 

 مورد هایعصاره بود. از اشرشياکلیميکروبی عليه باکتری اکسيدانی و آنتیفعاليت آنتی، و فنلی
 اکسيدانی آنتی قدرت ،همچنين. بود نخست رتبه دارای هاارزیابی بين در متانولی عصاره مطالعه،
 سنتزی های اکسيدان آنتی اکسيدانیآنتی قدرت به نزدیک و باال بسيار گياه این متانولی عصاره

 دوم جایگاه در گياهی نمونه دو هر برای اتانولی عصاره. بود روش دو هر در اسيد آسکوربيک
آمده، گياه مریم گلی تفتانی طورکلی بر اساس نتایج بدستهب .بود آبی و متانولی عصاره مابين و

های ناشی از تنش اکسيداتيوی و  تواند به عنوان کاندیدای خوبی جهت درمان بيماری می
با توجه به قدرت باالی  و زا  مورد استفاده قرار گيرد های بيماری های ناشی از ميکروب بيماری

 د.ها باش ن مناسب برای آنتی بيوتيکتوانند جایگزی زا، می این گياه در از بين بردن عوامل بيماری

-آنتی اکسيدانی وترکيبات فيتوشيميایی، سيستان و بلوچستان، فعاليت آنتی واژگان کليدی: 

 .ميکروبی، کرمان
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 . مقدمه 1

 باعث اکولوژیک متفاوت تحت شرایط دارویی گیاهان اکسیدانیآنتی عملکرد و همچنین دارویی موثره مواد کیفیت و کمیت تنوع

طور هب ها بیماري درمان و پیشگیري در بحث جدید هاي اکسیدانآنتی از طبیعی و منبعی ارزشمند عنوان گیاهان بهاین که   شده

هاي دارویی  گونه شناسایی براي کاربردي به سمت انجام تحقیقات WHOرویکرد جهانی  بنابراین جدي مورد توجه قرار گیرند.

 با بومی دارویی اطالعات ارزشمند اخذ و اکولوژیکی نیازهاي اکسیدانی، عملکرد آنتی ارزیابی ثانوي، موثره مواد شناسایی بومی،

(. Mazandarani et al., 2011باشد )سنتی می طب در هاآن عملکرد با منطبق اکسیدان آنتی طبیعی و داروهاي تولید هدف

 استرس توانند می ها اکسیدانآنتی اندازند.مخاطره می به را انسان سالمت ،آزاد هاي تولید رادیکال دلیل به اکسیداسیون هاي واکنش

داراي  ایمنی و دستگاه تقویت اکسیداسیون، از جلوگیري هاي آزاد، رادیکال مهار به قادر و داده کاهش را ها سلول اکسیداتیو در

 Mohajeraniدیابت هستند ) و شبکیه رنجوري آب مروارید، مغزي، هاي آسیب کاهش عالیم و ضدسرطانی ضدمیکروبی، اثرات

. در دفاع آنزیمی، کنندمی مقابلههاي آزاد  رادیکالها در بدن با دو سیستم دفاع آنزیمی و غیر آنزیمی با  اکسیدان (. آنتی2012

 هیدروپراکسیدهاي کردن متابولیزه طریق از ترتیباکساید دیسموتاز بهگلوتاتیون پراکسیداز، کاتاالز و سوپر-سلنیوم مانندهایی  آنزیم

  .شوندمی سمی آزاد هايرادیکال تولید تخفیف به منجر سوپراکساید، رادیکال و هیدروژن پراکسید لیپیدي، غیر و لیپیدي

ها در دو دسته آنزیمی و  اکسیدان بندي دیگر، آنتی وجود دارند. در تقسیم سنتزي و طبیعی صورت دو به هااکسیدانآنتی

کاتاالز و  پراکسیداز توان به سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیونهاي آنزیمی می اکسیدان گیرند. از مهمترین آنتی غیر آنزیمی قرار می

گلوتامین، کاروتنوئیدها و فالونوئیدها اشاره کرد.  (E(، آلفاـتوکفرول )ویتامین Cاسید )ویتامین  و غیرآنزیمی، به آسکوربیک 

دهند می انجام را احیاکنندگی مکانیزم انتقال الکترون و انتقال هیبرید، عمل دواکسیدانی گیاهی غیرآنزیمی بر اساس  رکیبات آنتیت

(Mohajerani, 2012این .) هايسال در. شوندمی اکسیژن ازاد هاي رادیکال انباشتگی تخفیف به منجر یکدیگر کمک با سیستم دو 

، ترشیو 2(BHT، بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن )1(BHAنظیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول ) هاي سنتزياکسیدانآنتی از استفاده اخیر

  است. شده محدود ها،آن و سرطانزایی احتمالی سمیت به دلیل شیمیایی هاي همانند سایر افزودنی 3(TBHQبوتیل هیدروکوئینون )

 غذایی و میکروبی حیوانی، گیاهی، منابع از خطر بدون و هاي جدیداکسیدانآنتی از استفاده بر بیشتر تحقیقات ،امروزه

 هاي اکسیدانآنتی از گیاهان فیتوشیمیایی موجود در ترکیبات (.Mohammadi et al.,2014; Pourreza, 2013) است یافته تمرکز

(. Shashi et al., 2014دارند ) جانبی اثرات بدون سنتزي، هاي اکسیدانآنتی با مشابهی اکسیدانی آنتی توان که هستند طبیعی

 ترکیبات این ،همچنین .کنند می محافظت آزاد هاي رادیکال از صدمات ناشی مقابل در را ها سلول غشاي اکسیدانی ترکیبات آنتی

از جمله  فنلی ترکیبات(. Einali et al., 2018هستند ) سرطانضد و ویروسضد ضدمیکروبی، خصوصیات ضدجهش، داراي

 از ترکیبات این متنوع بیولوژیکی فعالیت و دارند در گیاهان وسیعی انتشاراي از ترکیبات فیتوشیمیایی هستند که  دسته هادفالونوئی

است  شده گزارش ها بررسی از بسیاري ها در آن عروق کنندگیو گشاد لتهاباضد میکروبی،ضد اکسیدانی، یآنتهاي  فعالیت جمله

(Jamshidi et al., 2010 .)هاي ها، یافتن جایگزین باکتريمقابل ها و افزایش مقاومت در  بیوتیک رویه از آنتیبی با توجه به استفاده

 اي در مورد پتانسیل استفاده از ترکیبات ضد مطالعات گسترده ،به همین دلیل. استها امري ضروري  بیوتیکمناسب براي آنتی

ها با ایجاد ژن  (. میکروبMobaiyen et al., 2016) صورت گرفته استزا  براي کنترل و درمان عوامل بیماريمیکروبی گیاهان 

                                                 
1
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2
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3
 Tert-Butylhydroquinone 
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صورت شایع از گونه میکروبی به گونه دیگر انتقال هنسل دیگر و حتی ب ها، این مقاومت را از نسلی به بیوتیک مقاوم در برابر آنتی

باشد. از طرف دیگر درمان با  شود و عفونت پایدار می اي حاصل نمی ها در دوزهاي باال نتیجه بیوتیک دهند که حتی با تجویز آنتی می

طوریکه گزارشاتی از ایجاد سمیت و تولید سرطان منتشر شده هها همواره نگرانی عوارض جانبی دارو را به همراه دارد ببیوتیکآنتی

ها،  بیوتیکهایی متفاوت از آنتی دست آمده از گیاهان با مکانیسم (. ترکیبات ضدمیکروبی بهAlamhulu & Nazeri 2015است )

نظر بالینی حائز اهمیت است.  هاي مقاوم میکروبی از هاي ناشی از سویه کنند که این مسئله در درمان عفونت ها را حذف می باکتري

ها و ها، فنل و فالونوئیددلیل وجود ترکیبات ثانویه چون ترپنوئیدههاي بیولوژیکی در عصاره گیاهان ب طور کلی فعالیت به

یع (. با توجه به رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در صناMazarei et al., 2018آلکالوئیدها است )

  .رسد نظر میها با بدن انسان، تحقیقات براي تولید مواد ضدمیکروبی، ضروري به دلیل سازگاري آندارویی و به

 مناطق در ویژهبه جهان سراسر در گونه 311 از بیش با (،Lamiaceaeنعناعیان ) تیره به متعلق( .Salvia L) جنس

( از جمله گیاهان دارویی بومی Salvia rhytidea Bentگیاه دارویی مریم گلی تفتانی ) .دارد رویشی وسیع و معتدل، گرمسیري

که  بوده دارویی متعدد هاي استفاده گلی داراي مریم مختلف جنس هاي گونه دیرباز باشد. از استان سیستان و بلوچستان و کرمان می

 اکسیدانت در آنتی و دهنده، نگهدارندهطعم عنوانهب زیادي هاياستفاده هااسانس آن جمله مختلف از هايفراورده از نیز امروزه

 مقوي گوارشی، دردهاي تسکین و در اعصاب مسکن بر،تب ، ضد تشنج است گیاهی دارد. مریم گلی و داروسازي غذایی صنایع

(. Amiri, 2007) گیرد می قرار استفاده مورد میگرن و پارکینسون بیماري درمان در نیز و خون قند خون، کننده فشارکم حافظه،

باشد و در طب سنتی و بومی مردمان استان سیستان و  عنوان پوشش غالب در منطقه میدلیل پراکنش قابل توجه این گیاه که به به

هاي  گیرند و همچنین کم بودن تحقیقات بر روي آن، مطالعه حاضر به بررسی فعالیت بلوچستان و کرمان مورد استفاده قرار می

 پردازد.  ضدمیکروبی و محتواي فنولی و فالونوئیدي سه عصاره مختلف متانولی، اتانولی و آبی این گیاه می اکسیدانی، نتیآ

 

 ها مواد و روش  .2

 ها مواد شیمیایی و میکروارگانیسم -

(، کوئرستین و DPPH) هیدرازیل-پیکریل -2 -دي فنیل -2،2 مورد استفاده با خلوص باال تهیه شدند.شیمیایی  تمامی مواد

استات سدیم، آسکوربیک اسید، گالیک اسید، سدیم بیکربنات، آلدریچ، -شرکت سیکما( از BHTبوتیالت هیدروکسی تولوئن )

و  ز شرکت مرکااتانول، متانول، دي متیل سولفوکساید،  ،2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ)معرف فولین، سولفات آهن، 

 PTTC) 5(، باسیلوس سرئوسPTTC 1112) 4استافیلوکوکوس اورئوسهاي  هاي مورد استفاده شامل باکتري میکروارگانیسم

6اشرشیاکلی(، 1154
 (PTTC 1399و قارچ ) 7هاي آسپرژیلوس نایجر (PTTC 5012) 8و کاندیدا آلبیکنس (PTTC 5027)  از مرکز

زدایی  بار یون ها و شستشو از آب دو سازيند. براي تمامی محلولتهیه شد (IROST) کلکسیون میکروارگانیسم هاي صنعتی ایران

 استفاده شد. ،شده

                                                 
4
 Staphylococcus aureus 

5
 Bacillus cereus 

6
 Escherichia coli 

7
 Aspergillus niger 

8
Candida albicans 
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 های گیاهی آوری گیاه و تهیه عصارهجمع -

اعات کوه تفتان، توابع شهرستان خاش در از ارتف 1338در خردادماه  هاي تاره ریشه گیاه مریم گلی تفتانی در مرحله گلدهی نمونه

 باالتر متر 1334   و ارتفاع شمالی عرض دقیقه 33 و درجه 28 و شرقی دقیقه طول 44 و درجه 66 استان سیستان و بلوچستان )در

درجه شرقی و عرض  28درجه و  53دقیقه تا  27درجه و  53دریا( و کوهپایه استان کرمان )در طول جغرافیایی  سطح از

آوري شد. جهت تهیه عصاره، متر باالتر از سطح دریا( جمع 1766درجه شمالی در ارتفاع  32دقیقه تا  56درجه و  25جغرافیایی 

آوري و انتقال به آزمایشگاه، به دور از نور مستقیم خورشید و به مدت یک هفته خشک شدند. نمونه گیاهی مورد نظر پس از جمع

منظور پس از پودر کردن ریشه  (. بدینAzizian Shermeh et al., 2018a)خیساندن( انجام شد ) 3گیري به روش ماسراسیون عصاره

هاي مختلف )متانول خالص و مطلق  لیتر از حالل میلی 166گرم از آن را به  16گیاه توسط آسیاب برقی آزمایشگاهی، مقدار 

(Absolute( اتانول خالص مطلق ،)Absoluteو آب دوبار ) هم زده شدند.  ساعت بر روي شیکر به 24وده و به مدت تقطیر( افز

وسیله هها ب منظور حذف کامل ذرات معلق، هر کدام از عصاره، صاف و به42هاي بدست آمده توسط کاغذ صافی واتمن  نمونه

وسط اواپراتور شدند. پس از حذف کامل حالل ت دقیقه سانتریفیوژ 26دور در دقیقه به مدت  16666دستگاه سانترفیوژ با سرعت 

ها بسته و تا زمان آنالیز در یخچال  آمده به نور، حرارت و اکسیژن، درب آندستههاي ب دلیل حساسیت باالي عصاره تحت خال، به

 گراد نگهداري شدند. درجه سانتی 4و در دماي 

  DPPHهای آزاد  اکسیدانی به روش قدرت مهارکنندگی رادیکال آنتی ارزیابی فعالیت -

 پیکریل -1-فنیل دي 2-2 کمک  به رادیکالی کاهش ظرفیت گیري اندازه روش از استفاده با ها عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت

 در فنیل هاي گروه حضور دلیلبه که رنگ بنفش است ترکیبی DPPHگرفت. مولکول  قرار ارزیابی ، مورد(DPPH) هیدرازیل

 توسط الکترون یا هیدروژن اتم دادن باشد. توانایی می آزاد رادیکال منبع واقع در و آمده در صورت رادیکال به راحتی به آن ساختار

در متانول   DPPHبنفش محلول نوري جذب کاهش میزان یا کردن رنگبی میزان با تست این در مختلف هاي عصاره و ترکیبات

 1/6با غلظت  DPPH از محلول متانولیلیتر  میلی 1به همراه  µg/ml 1666 ها با غلظتعصاره .گیرد می قرار سنجش مورد

در  DPPH نانومتر با 517 موج طول در ها نمونه نوري جذب اتاق، قرار دادن در دماي دقیقه 36 از بعد .تهیه گردید موالر میلی

هیدروکسی تولوئن  از بوتیلیتد گردید و محاسبه زیر فرمول از آزاد با استفاده هاي رادیکال مهار شد. درصد قرائت کنترل مقابل

(BHTو آسکوربیک اسید ) شد مثبت استفاده کنترل عنوان به. 

(1) %IP = (A Control - A sample / A Control) × 100                                                                                                                                                                   

%IP: هاي آزاد( اکسیدان در برابر رادیکالبازداري آنتی آزاد )درصد هاي رادیکال مهار درصد 

A Control که حاوي( لیتر از محلول  میلی 1لیتر از متانول در  میلی 1: جذب کنترلDPPH می )باشد 

A Sampleکه حاوي حجم( اکسیدان(، متانول و محلول گیاهی )آنتیهاي مختلفی از عصاره  : جذب نمونهDPPH می )باشد 

 معادله آمدن دست به از پس و رسم µg/ml حسب بر( IP%) بازداري قدرت کالیبراسیونی منحنی ابتدا ،IC50 مقدار محاسبه براي

 .(Einali et al., 2018شد ) محاسبه عمودي محود از IC50 مقدار افقی، محور در 56 عدد کردن جایگزین و خط

                                                 
9
 Macerate method 
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  FRAP(، III) آهن به روش احیاء یون اکسیدانی آنتی توان گیریاندازه -

-Azizianتغییر مورد استفاده قرار گرفت ) کمی بنزي و استرین  با روش یون آهن، احیاء اکسیدانی آنتی توان گیرياندازه براي

Shermeh et al., 2017 bحضور در فروس فرم به تري آزین، پیریدیل تري کمپلکس فریک کاهش بر مبتنی روش این (. اساس 

µg.mlها با غلظت  از عصاره لیتر میکرو 266 به آزمایش لوله است. در ها اکسیدان آنتی
محلول تازه  از لیتر میلی 8/1، مقدار 1666 1-

موالر در میلی TPTZ (16ل لیتر محلو میلی 6/3pH=  ،5/2لیتر بافر استات با  میلی 25فرپ افزوده شد. )محلول تازه فرپ با افزودن 

 5 فوق مخلوط موالر( قبل از انجام آزمایش تهیه شدFeCl3.6H2O  (1 .)محلوللیتر  میلی 5/2موالر( و میلی 46هیدروکلریک اسید 

موج  طول مرئی در-فرابنفش اسپکتروفتومتر ها توسط دستگاه داده شد و جذب محلول قرار گراد درجه سانتی 37 دماي در دقیقه

میلی ( برIIآهن ) مول یونمیلی حسب بر استاندارد منحنی از استفاده ها با احیاکنندگی عصاره گیري شد. فعالیتاندازه نانومتر 535

 عنوان کنترل مثبت استفاده شد.( و آسکوربیک اسید بهBHTهیدروکسی تولوئن ) از بوتیلیتد.شد محاسبه خشک وزن گرم

 گیری مقدار فنل کل اندازه -

ها با  عصاره از لیتر میلی 5/6 (. بهSadeghi et al., 2015گیري شد )اندازه سیوکالتیو-فولین معرف از استفاده با فنل کل محتواي 

 از لیتر میلی 2 دقیقه، 5 از پس حجمی و-% حجمی16سیوکالتیو با غلظت  فولین واکنشگر لیتر میلی µg/ml 1666، 5/2غلظت 

اق قرار تدقیقه در یک مکان تاریک و در دماي ا 36شد و به مدت  اضافه آن به حجمی-وزنی% 5سدیم کربنات با غلظت  محلول

گیري اندازه شاهد مقابل در مرئی-دستگاه اسپکتوفوتومتر فرابنفش توسط نانومتر 766 موج طول ها در نمونه جذب . سپس،داده شد

 گرم معادل میلی میزان اساس بر فنل کل میزان رفت و کاربه کالیبراسیون منحنی رسم براي استاندارد عنوانبه شد. گالیک اسید

 گردید. گزارش عصاره در گرم گالیک اسید

 تعیین مقدار فالونوئیدهای کل -

هر (. Azizian-Shermeh et al., 2017 c) از روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم استفاده شدجهت سنجش میزان فالونوئید کل 

کلرید لیتر میلی 1/6متانول، لیتر  میلی 5/1صورت جداگانه با ( بهµg/ml  1666با غلظت ml 5/6هاي گیاهی ) کدام از عصاره

آب مقطر ترکیب شدند. لیتر  میلی 8/2( و موالر 1با غلظت استات پتاسیم )لیتر  میلی 1/6(، حجمی-وزنی متانولی% 16آلومینیوم )

با دستگاه نانومتر  415 طول موج درها  محلولدند. جذب دقیقه قرار داده ش 36ها در دماي اتاق به مدت  سپس محلول

استفاده شد و در انتها میزان فالونوئید منحنی استاندارد از کوئرستین جهت رسم اندازه گیري شد. مرئی -فرابنفش اسپکتروفتومتر

 ها گزارش شد.  گرم کوئرستین در گرم عصارهکل بر اساس میزان معادل میلی

 بیبررسی فعالیت ضدمیکرو -

هاي استاندارد احیاء گردیدند و  و بر اساس روش 11و سابورد دکستروز 16هاي میکروبی با استفاده از محیط کشت لوریا برتانی نمونه

لیتر مولر میلی 3هاي آزمایش حاوي  ساعته هر میکروارگانیسم به صورت مجزا به لوله 24منظور سوسپانسیون میکروبی از کشت به

 فارلند آماده گردید. و سوسپانسیونی با کدورت معادل نیم مکهینتون براث تلقیح شد 
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 Luria broth 
11

 Dextrose Sabouraud 
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ابتدا با روش انتشار از چاهک در آگار  ،هاي گیاه مریم گلی تفتانی بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضد قارچی عصاره

(Azizian-Shermeh et al., 2016 d انجام شد. بدین منظور از سوسپانسیون هر میکروب به مقدار )یتر بر روي پلیت میکرول 166

صورت ها ریخته و با سواپ استریل در سه جهت به ها و سابورد دکستروز آگار براي قارچ حاوي مولر هینتون آگار براي باکتري

متري  سانتی 2متر و به فاصله  میلی 6هایی به قطر  هاي کشت داده شده چاهک انبوه کشت داده شد. سپس در سطح هر یک از پلیت

هاي  بیوتیکها با سمپلر ریخته شد. از آنتی هاي آماده شده نمونه میکرولیتر از هر یک از رقت 56درون هر چاهک ایجاد گردید و 

عنوان شاهد منفی به DMSOعنوان شاهد مثبت و از محلول سیلین و جنتامیسین و ضد قارچی کلوتریمازول بهباکتریایی آمپیضد

هاي قارچی در  ساعت و کشت 24درجه به مدت  37کشت باکتریایی در انکوباتور هاي  استفاده گردید. پس از اتمام کار محیط

هاي میکروبی از نظر  ساعت، کشت 24-48ساعت انکوبه کشت و در نهایت پس از گذشت  48درجه به مدت  28انکوباتور 

 گیري شد.متر اندازه یلیهاي تشکیل شده بر حسب متشکیل یا عدم تشکیل هاله عدم رشد مورد بررسی قرار گرفت و قطر هاله

 اي استفاده گردید هاي مورد نظر، از روش رقت لوله ( عصارهMICبراي تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد )

(Azizian-Shermeh et al., 2016 eبدین منظور از عصاره .) 3هاي آزمایش حاوي  هاي آماده شده )متانولی، اتانولی و آبی( در لوله 

و  166، 56، 25، 5/12، 25/6، 12/3، 56/1ها ) هاي آماده شده براي عصاره ت مولر هینتون براث، سري رقتلیتر محیط کش میلی

266 µg/mlلیتر از سوسپانسیون میکروبی تهیه شده تلقیح گردید. یک لوله آزمایش  میلی 1ها  ( تهیه شد. سپس به هر یک از لوله

ها و به عنوان شاهد مثبت و لوله آزمایش حاوي محیط کشت به همراه  هحاوي محیط کشت و میکروب تلقیح شده ولی فاقد عصار

هاي آزمایش به انکوباتور با  عصاره یا اسانس ولی فاقد باکتري و قارچ به عنوان شاهد منفی نیز آماده گردید و در نهایت تمامی لوله

ساعت انتقال داده شدند. بعد از انکوباسیون، هر  24-48ها و به مدت  درجه براي قارچ 28ها و دماي  درجه براي باکتري 37دماي 

ها کدورتی  ها بررسی و کمترین رقتی که در آن به علت اثر مهارکنندگی عصاره لوله از نظر کدورت حاصل از رشد میکروارگانیسم

 در نظر گرفته شد. MICایجاد نشده بود به عنوان 

 تجزیه و تحلیل آماری -

افزار دست آمده با استفاده از نرمهو نتایج ب شدتمامی آزمایشات در سه تکرار در قالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی انجام 

SPSS.165ها با استفاده از آزمون چند دانه دانکن در سطح احتمال  ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه معنی داري میانگین 

 استفاده گردید. Microsoft Excel 2010ها و نمودارها از نرم افزار  رفت. همچنین جهت رسم شکلدرصد مورد بررسی قرار گ

 

 نتایج و بحث. 3

هاي متانولی، اتانولی و آبی گیاه  میکروبی و میزان محتواي فنلی و فالونوئیدي کل عصارهاکسیدانی، آنتی در مطالعه حاضر قدرت آنتی

( رشد یافته در دو رویشگاه طبیعی استان هاي کرمان و سیستان و بلوچستان، مورد Salvia rhytideaدارویی مریم گلی تفتانی )

 µg/ml 1666 ها،  ها براي کلیه آزمایش منظور مقایسه یکسان و همتراز، غلطت تمامی عصارهسنجش و ارزیابی قرار گرفته است. به

هاي  ( توسط عصارهIIIهاي آهن ) و یون DPPHي پایدار هاانتخاب شده است. نتایج قدرت کاهندگی و احیاکنندگی رادیکال

ها داراي  هاي متانولی نسبت به سایر عصاره ، عصارهFRAPو  DPPHحاصل مورد آزمایش نشان دادند که در هر دو روش 

گفت عصاره توان  طوریکه که میاکسیدانی و احیاکنندگی را دارا بوده است. به بیشترین و عصاره آبی داراي کمترین قدرت آنتی

 ± µg/ml 12/2اکسیدانی بوده است )رویشگاه استان سیستان و بلوچستان  متانولی در هر دو رویشگاه داراي بیشترین میزان آنتی
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28/27 IC50=  و mM Fe
2+

/mg sample 53/1 ± 17/43  و رویشگاه استان کرمانµg/ml 72/1 ± 18/42 IC50=   و mM 

Fe
2+

/mg sample 12/1± 24/23 اکسیدانی براي هردو  هاي  مورد آزمایش، عصاره آبی داراي حداقل قدرت آنتی بین عصاره(. در

mM Fe و  =µg/ml 12/5 ± 11/114 IC50رویشگاه بوده است )رویشگاه استان سیستان و بلوچستان 
2+

/mg sample 18/1 ± 

mM Fe و  =µg/ml 16/4 ± 12/173 IC50و رویشگاه استان کرمان  41/11
2+

/mg sample 23/6 ± 66/7)  در جدول  (.1)جدول

هاي سنتزي  اکسیدان شوند را در مقایسه قدرت احیاکنندگی آنتی ها را منجر می % مهار رادیکال56ها که  مقادیر غلظتی از عصاره 1

رده شده است. براي گیاه مریم گلی رشد یافته در هر دو رویشگاه استان کرمان و سیستان و بلوچستان آو BHTآسکوربیک اسید و 

مول  اکسیدانی بر اساس توانایی احیاي یون فریک و یون فروس سنجیده شد که نتایج بر جسب میلی ، فعالیت آنتیFRAPدر روش 

  .ها گزارش شد گرم عصاره یون فروس به میلی

 
و آسکوربیک اسید به دو روش   BHTهای مختلف گیاه مریم گلی تفتانی در مقابل اکسیدانی عصاره نتایج قدرت آنتی .1جدول 

DPPH  وFRAP از دو رویشگاه طبیعی کرمان و سیستان و بلوچستان 

ف
ردی

 

 رویشگاه
 گیریروش اندازه

 اکسیدانیقدرت آنتی

 های مورد بررسی نمونه

Ascorbic acid BHT عصاره آبی عصاره اتانولی عصاره متانولی 

0 
 سیستان و بلوچستان

DPPH 22/1± 27/01 71/0± 72/07 07/7± 72/72 70/7± 22/70 07/7± 00/000 

 FRAP 77/0± 27/27 70/0± 22/72 70/7± 02/02 72/7± 72/72 02/0± 00/00 

7 
 کرمان

DPPH 22/1± 27/01 71/0± 72/07 27/0± 02/07 77/7± 02/27 02/0± 07/020 

 FRAP 77/0± 27/27 70/0± 22/72 07/0± 70/70 02/0± 00/02 70/1± 22/2 

 

هاي  ترتیب به روشهاي مختلف گیاه مورد مطالعه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري و به محتواي فنلی و فالونوئیدي کل عصاره

، مقایسه مقادیر 2دست آمده در جدول  مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به رنگ سنجی کلرید آلومینیومسیوکالتیو و  فولین معرف

ها  دهد. یافته نشان می  mgQUE/g sampleو  mg GAE/g sampleهاي مختلف را بر حسب  فنول کل و فالونوئید کل عصاره

در هر دو رویشگاه داراي بیشترین  هاي متانولی اکسیدانی، عصاره گیري قدرت آنتی دهند که همانند ننایج حاصل از اندازه نشان می

هاي مورد آزمایش، مشابه ترتیب میزان فنول و فالونوئید کل بوده است و همچنان ترتیب میزان فنل و فالونوئید براي عصاره

بوده است. اما از بین دو رویشگاه، گیاه مریم گلی تفتانی  FRAPو  DPPHاکسیدانی به دو روش  حاصل از ارزیابی قدرت آنتی

 شد یافته در استان سیستان و بلوچستان داراي بیشترین میزان فنل و فالونوئید کل در هر سه عصاره بوده است.ر

( استفاده MIC)انتشار دیسک( و حداقل غلظت مهارکنندگی ) روش دیسک دیفیوژناز  ها عصاره میکروبی آنتیفعالیت براي بررسی 

و  آسپرژیلوس نایجردو قارچ و  کلیاشرشیاو  باسیلوس سرئوس، ساورئو استافیلوکوکوس هايشد و این اثر بر روي باکتري

در بین  . نتایج نشان داد،قرار گرفت مطالعهمورد  کلوتریمازولسیلین، جنتامیسین و هاي آمپی بیوتیکدر مقابل آنتی کاندیدا آلبیکنس

تانولی داراي حداکثر اثر مهارکنندگی بوده است و هاي م هاي کرمان و سیستان و بلوچستان، عصاره ها، در هر دو رویشگاه عصاره

هاي دوم و سوم قرار داشتند. بررسی نتایج حاصل از اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی  هاي اتانولی و آبی به ترتیب در مرتبه عصاره

هاي مورد  ها و قارچ باکترياي بر روي همه  ها اثر مهارکنندگی قابل مالحظه هاي گیاه مریم گلی تفتانی نشان داد که عصاره عصاره

ها بیشتر شده است. نتایج حاصل از تاثیر  وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت عصاره استفاده دارند بطوریکه این اثر کامال

ستان هاي متانولی، اتانولی، آبی گیاه مریم گلی تفتانی در هر دو رویشگاه استان کرمان و سیستان و بلوچ هاي مختلف عصاره غلظت

 نشان داده شده است. 4و  3ر جداول ترتیب د ( بهMICبا روش انتشارچاهکی و حداقل غلظت مهارکنندگی رشد )
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های مختلف گیاه مریم گلی تفتانی از  مقایسه نتایج حاصل از مقادیر فنل و فالونوئید کل عصاره .7جدول 

 دو رویشگاه طبیعی کرمان و سیستان و بلوچستان

ف
ردی

 

 کلمیزان فنل یا فالونوئید رویشگاه
 عصاره های مورد استفاده

 عصاره آبی عصاره اتانولی عصاره متانولی

 22/00 ±00/0 12/72 ±72/0 07/07 ±00/7  کلفنل سیستان و بلوچستان 0

 70/2 ±22/1 02/02 ±17/0 00/72 ±07/0  کلفالونوئید  

 27/01 ±70/0 00/70 ±70/0 17/01 ±22/0  کلفنل کرمان 7

 00/2 ±70/1 27/00 ±77/0 02/02 ±12/0  کلفالونوئید  

 باشد.می mg QUE/g sampleو  mg GAE/g sample  ترتیب بر حسبکل بهفالونوئید فنل و * 

 

 

رویشگاه طبیعی  مریم گلی تفتانی در دو گیاه  های متانولی، اتانولی و آبی های مختلف عصاره قطر هاله عدم رشد میکروبی در غلظت .3جدول 

 متر( با روش انتشار از چاهک )بر حسب میلی سیستان و بلوچستان و کرمان

 لیتر(گرم بر میلیهای مورد استفاده )میلیغلظت
 هامیکرو ارگانیسم رویشگاه عصاره

DMSO 77 71 011 711 011 سیلینآمپی جنتامیسین کلوتریمازول 

 متانولی 72/0±07 72/0±02 72/0±02 77/7±77 00/0±77 07/7±01 22/0±00 - 1
سیستان و 

  بلوچستان

استافیلوکوکوس 

 اورئوس

 اتانولی 02/1±00 22/0±00 11/0±02 21/1±02 22/1±02 11/7±01 20/7±72 - 1

 آبی 20/0±7 17/0±01 02/0±2 77/0±2 70/0±07 77/0±70 22/7±77 - 1

 متانولی 07/0±07 07/0±00 02/0±02 07/7±71 02/0±70 07/7±01 22/0±00 - 1

 اتانولی 2±70/1 07±00/0 00±00/0 02±70/1 07±07/1 01±11/7 72±20/7 - 1 کرمان

 آبی 07/0±7 00/1±2 00/0±2 07/0±2 00/0±01 77/0±70 22/7±77 - 1

 متانولی 00/0±00 70/0±02 11/0±02 70/0±77 07/0±70 02/7±72 07/7±01 - 1
سیستان  و 

 بلوچستان

 باسیلوس سرئوس

 اتانولی 02/0±07 20/0±00 11/7±02 12/0±02 72/0±02 20/0±01 11/0±01 - 1

 آبی 22/0±7 20/0±01 21/0±2 07/7±00 20/1±00 70/0±77 00/7±77 - 1

 متانولی 07/0±00 77/0±00 07/0±02 77/0±02 70/0±70 02/7±72 07/7±01 - 1

 اتانولی 01±72/0 07±00/0 07±00/7 02±00/0 07±02/0 01±20/0 01±11/0 - 1 کرمان

 آبی 22/0±7 00/1±2 00/1±2 70/1±2 70/1±00 70/0±77 00/7±77 - 1

 متانولی 11/0±00 11/7±00 21/0±02 27/1±02 17/7±70 20/0±72 10/0±07 - 1
سیستان  و 

 بلوچستان

 اشرشیا کلی

 اتانولی 71/0±01 22/0±00 71/0±00 27/1±02 27/1±00 71/1±72 11/7±00 - 1

 آبی 22/1±2 77/0±2 77/0±2 72/7±2 22/1±01 20/7±77 00/0±77 - 1

 متانولی 00/0±01 07/7±00 77/0±07 72/0±02 10/7±02 20/0±72 10/0±07 - 1

 اتانولی 2±07/0 2±70/0 07±00/0 07±02/0 07±02/0 72±71/1 00±11/7 - 1 کرمان

 آبی 77/1±7 70/0±2 07/1±2 00/1±2 02/1±2 20/7±77 00/0±77 - 1

 متانولی 07/7±07 11/0±02 71/7±02 22/0±71 20/7±77 - - 02/7±01 1
سیستان و 

 بلوچستان

 آسپرژیلوس نایجر

 اتانولی 07/0±07 07/0±00 00/0±02 07/0±02 27/1±71 - - 72/1±01 1

 آبی 00/0±2 22/1±2 72/0±07 20/0±07 20/0±02 - - 70/0±72 

 متانولی 00/7±07 07/0±00 07/0±02 72/0±02 70/0±02 - - 02/7±01 

 اتانولی 01±72/0 07±17/0 00±70/0 02±07/0 02±07/0 - - 01±72/1  کرمان

 آبی 00/0±2 72/1±2 70/0±2 00/0±00 20/0±00 - - 70/0±72 

 متانولی 22/0±07 21/1±02 22/0±02 22/0±70 77/1±70 - - 70/0±00 1
سیستان و 

 بلوچستان

 کاندیدا آلبیکنس

 اتانولی 20/0±07 00/0±00 22/1±02 27/1±02 21/1±70 - - 77/0±00 1

 آبی 07/0±7 07/0±2 22/0±01 21/0±00 22/0±02 - - 07/0±72 1

 متانولی 70/0±07 07/1±00 72/0±02 07/0±02 70/0±70 - - 70/0±00 1

 اتانولی 01±00/0 00±00/1 00±00/0 02±00/0 02±70/0 - - 00±77/0 1 کرمان

 آبی 07/1±2 07/1±2 70/1±00 70/1±00 20/1±07 - - 07/0±72 1



 72-11، صفحه: 1، شماره: 9جلد:  ،نامه اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی و معطرفصل، عزیزیان شرمه و حسن آبادی

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مختلف،  هاي آزاد در ایجاد بیماري دهد واکنش اکسیداسیون ناشی از رادیکال شواهد زیستی فراوان وجود دارد که نشان می

هاي ساده، ارزان و آسانی  یکی از روش DPPHدهد که روش  تسریع پیري و فساد مواد غذایی دخالت دارد. مطالعات نشان می

 ,.Sanchez et alهاي گیاهی استفاده شود ) ها خصوصاً نمونه اکسیدانی نمونه ت آنتیتواند در جهت ارزیابی ظرفی است که می

هاي خاصی نبوده و بطور وسیع در جهت تأیید سایر ، عالوه بر آسان و ساده بودن، مختص نمونهFRAP(، لیکن روش 2007

(. اساس روش ارزیابی ظرفیت Munteanu and Apetrei, 2021شود ) اکسیدانی به کار برده می هاي ارزیابی قدرت آنتی روش

باشد که نتیجه  ها در محیط می اکسیدان بوسیله آنتی DPPHبر مبناي احیاي رادیکال پایدار  DPPHاکسیدانی بوسیله رادیکال آنتی

است شود که شدت آن با دستگاه طیف سنجی قابل اندازه گیري  این عمل موجب تغییر رنگ از ارغوانی به سمت زرد در محیط می

های متانولی، اتانولی و  های مختلف عصاره ( در غلظتMICحداقل غلظت مهارکننده رشد میکروب ) .1جدول 

 کرمان مریم گلی تفتانی در دو رویشگاه طبیعی  سیستان و بلوچستان وگیاه  آبی

 لیتر(های مورد استفاده )میلی گرم بر میلیغلظت
 هاارگانیسممیکرو رویشگاه عصاره

711 011 71 77 7/07 77/2 07/0 72/0 

 متانولی *+ + **- - - - - -
سیستان و 

 بلوچستان
استافیلوکوکوس 

 اورئوس

 اتانولی + + + + - - - -

 آبی + + + + + + - -

 متانولی + + + - - - - -

 اتانولی + + + + + - - - کرمان

 آبی + + + + + + + -

 متانولی + + - - - - - -
سیستان و 

 بلوچستان

 اسیلوس سرئوس

 اتانولی + + + - - - - -

 آبی + + + + + - - -

 متانولی + + + - - - - -

 اتانولی + + + + - - - - کرمان

 آبی + + + + + + - -

 متانولی + + - - - - - -
سیستان و 

 بلوچستان

 اشرشیا کلی

 اتانولی + + + - - - - -

 آبی + + + + + - - -

 متانولی + + + - - - - -

 اتانولی + + + + + - - - کرمان

 آبی + + + + + + - -

 متانولی + + + - - - - -
سیستان و 

 بلوچستان

 آسپرژیلوس نایجر

 اتانولی + + + + - - - -

 آبی + + + - - - - -

 متانولی + + + + - - - -

 اتانولی + + + + - - - - کرمان

 آبی + + + + - - - -

 متانولی + + - - - - - -
سیستان و 

 بلوچستان

 کاندیدا آلبیکنس

 اتانولی + + - - - - - -

 آبی + + + + - - - -

 متانولی + + + - - - - -

 اتانولی + + + - - - - - کرمان

 آبی + + + + + - - -

 * توانایی رشد میکروارگانیسم در حضور غلظت مشخص عصاره

 ** عدم توانایی رشد میکروارگانیسم در حضور غلظت مشخص عصاره
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(Prevec et al., 2013 با احیاي رادیکال .)DPPH ها در طول  اکسیدان و مشاهده تغییر رنگ، شدت جذب رادیکال توسط آنتی

اکسیدانی را سنجید. در  توان خصوصیات آنتی گیري کاهش این شدت جذب می یابد و از روي اندازه نانومتر کاهش می 517موج 

 ( در حضور آنتیII( به یون آهن )III، برمبناي احیاي یون آهن )FRAPسیدانی به روش اک مقابل، اساس ارزیابی ظرفیت آنتی

ها بستگی دارد. زمانی که احیاکننده واکنش، الکترون  اکسیدان اکسیدانی به توانایی احیاکنندگی آنتی ها است و ظرفیت آنتی اکسیدان 

توان شدت رنگ تولید شده که نشان دهنده پیشرفت واکنش  راحتی می شود که رنگی بوده و به اي تولید می کند ماده خود را اهدا می

شود که پس از  استفاده می TPTZاکسیدانی است را اندازه گرفت. جهت انجام این واکنش از یک کمپلکس بنام  و قدرت آنتی

نانومتر ماکزیمم جذب  535آورد که در طول موج  (، به آن متصل شده و محلول آبی رنگ بوجود میII( به آهن )IIIاحیاي آهن )

واکنش داده و  TPTZ( بیشتري در محیط ایجاد شده که با IIاکسیدان بیشتر باشد، آهن ) را دارد. هرچه قدرت احیا کنندگی آنتی

رابطه  فالونوئیدها، و ها فنل مانند گیاهان از مشتق ثانویه یابد. متابولیت هاي شدت رنگ و متقابالً شدت جذب نیز افزایش می

 ,.Qingming et alدارند ) ها اکسیدانی آن آزاد و یا به عبارتی قدرت آنتی هاي رادیکال پاکسازي الزم جهت پتانسیل مستقیمی با

2010 ; Bergmeier et al., 2014هاي مهم در علم زیست شناسی مدرن است.  زمون حساسیت ضد میکروبی، یکی از تکنیک( آ

گیرد  هاي میکروبی مشخص به عوامل ضدمیکروبی مختلف مورد استفاده قرار می قاومت سویهاین آزمون در پاتولوژي براي تعیین م

هاي بیولوژیکی بر علیه  هاي فارماکولوژیکی از آن براي تعیین کارایی عوامل ضدمیکروب از عصاره و در پژوهش

کار  هوسط محققان در سراسر دنیا بمختلف تآزمون حساسیت ضدمیکروبی  هاي روش .شود هاي مختلف استفاده می میکروارگانیسم

(. گزارشات حاکی از آن است که روش استحصال عصاره و حالل مناسب در استخراج ترکیبات Balouiri et al., 2016) رود می

هاي  هاي متانول و اتانول با نفوذ به داخل سلول دهد که حالل (. مطالعات نشان میLezoul et al., 2020ثانویه نقش بسزایی دارند )

هایی نظیر آب،  کند و این میزان براي حالل ها و فالونوئیدهاي بیشتري را استخراج می گیاهان، ترکیبات طبیعی ثانویه شامل فنول

 (. Khorasani Esmaeili et al., 2015اتیل استات و کلروفرم کمتر است )

خراج ترکیبات ثانویه فنلی و فالونوئیدي دهد که حالل متانول، نقش مهمی در است نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

هاي متانولی  اي که عصاره اکسیدانی و آنتی میکروبی شده است به گونه داشته است و این ترکیبات منجر به بروز خاصیت آنتی

بوده است. از میکروبی اکسیدانی و آنتیها، داراي بیشترین میزان فنل و فالونوئید کل و بییشترین اثر آنتی نسبت به سایر عصاره

ها در مریم  طوریکه در تمام بررسی هاي مورد مطالعه، عصاره متانولی در تمام ارزیابی ها داراي رتبه نخست بوده است. بهعصاره

(، میزان فالونوئید کل mg GAE/g sample11/2 ± 12/35 گلی رشد یافته در استان سیستان و بلوچستان شامل میزان فنل کل )

(mg QUE/g sample 12/1 ± 13/23و اثرات آنتی ) اکسیدانی در هر دو روشDPPH  وFRAP (µg/ml 12/2 ± 28/27 IC50= 

mM Fe و
2+

/mg sample 21/2 ± 17/43اکسیدانی عصاره متانولی  ها بوده است. همچنین قدرت آنتی ( آن بیشتر از سایر عصاره

 µg/ml 38/6 ± 75/16هاي سنتزي آسکوربیک اسید ) اکسیدان اکسیدانی آنتیاین گیاه آنقدر باال بوده که تقریباً نزدیک به قدرت آنتی

IC50=  و mM Fe
2+

/mg sample35/3 ± 75/65 و )BHT  (µg/ml 2/1 ± 26/15 IC50=  و mM Fe
2+

/mg sample 53/1 ± 

اکسیدانی بوده  هاي آنتی فعالیت( در هر دو روش بوده است. در مقابل، عصاره آبی داراي حداقل میزان ترکیبات ثانویه و 36/57

( و اثرات mg QUE/g sample 68/6 ± 23/3، میزان فالونوئید کل ) (mg GAE/g sample 11/2 ± 67/13) است. میزان فنل کل

mM Fe و  =FRAP (µg/ml 12/5 ± 1/114 IC50و  DPPHاکسیدانی در هر دو روش  آنتی
2+

/mg sample 18/1 ± 41/11 آن )

اي که میزان فنل  گونه عصاره ها بوده است. عصاره اتانولی در جایگاه دوم و مابین عصاره متانولی و آبی بوده است. بهکمتر از سایر 

و اثرات  mg QUE/g sample 62/1 ± 48/16، میزان فالونوئید کل mg GAE/g sample 57/1 ± 68/28 کل آن برابر با
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mM Fe و =FRAP µg/ml 51/5 ± 83/51 IC50و  DPPHاکسیدانی در هر دو روش  آنتی
2+

/mg sample 28/2 ± 26/27  بوده

 mg ها نشان داد که میزان فنل کل ) است. در بررسی عصاره متانولی گیاه مریم گلی تفتانی رشد یافته در استان کرمان، بررسی

GAE/g sample87/1 ± 62/36( میزان فالونوئید کل ،)mg QUE/g sample 66/1 ± 16/18اکسیدانی در هر دو  ( و اثرات آنتی

mM Fe و  =FRAP (µg/ml 72/1 ± 18/42 IC50و  DPPHروش 
2+

/mg sample 1/1 ± 24/23ها  ( آن بیشتر از سایر عصاره

 mg) اکسیدانی بوده است. میزان فنل کلبوده است. در مقابل، عصاره آبی داراي حداقل میزان ترکیبات ثانویه و فعالیت هاي آنتی

GAE/g sample21/1 ± 72/16)( میزان فالونوئید کل  ،mg QUE/g sample 24/6 ± 14/6و اثرات آنتی ) اکسیدانی در هر دو

mM Fe و  =FRAP (µg/ml 16/4 ± 12/173 IC50و  DPPHروش 
2+

/mg sample 23/6 ± 66/7ها ( آن کمتر از سایر عصاره

 mg اي که میزان فنل کل آن برابر با  گونههعصاره متانولی و آبی بوده است. ب بوده است. عصاره اتانولی در جایگاه دوم و مابین

GAE/g sample 23/1 ± 11/21 میزان فالونوئید کل ،mg QUE/g sample 52/1 ± 82/13 اکسیدانی در هر دو  و اثرات آنتی

mM Fe و  =FRAP µg/ml 52/2 ± 17/35 IC50و  DPPHروش 
2+

/mg sample 17/1 ± 31/16 وده است. نتایج حاصل از ب

 کنند.  کامالً یکدیگر را تصدیق و تأیید می FRAPو  DPPHاکسیدانی به هر دو روش  سنجش قدرت آنتی

بطور کلی نتایج بررسی فیتوشیمی این دو رویشگاه نشان داد که مریم گلی تفتانی رشد یافته در استان سیستان و 

فیتوشیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی نسبت به استان کرمان بوده است. بررسی اثرات بلوچستان به مراتب داراي بیشترین ترکیبات 

هاي مورد استفاده در این تحقیق نشان داد که در تمام موارد،  ها و قارچ هاي گیاه مریم گلی تفتانی علیه باکتري ضدمیکروبی عصاره

است. همچنین این نتیجه بدست آمد که از بین سه عصاره متانولی، این اثر وابسته به غلظت بوده و با افزایش آن، این اثر بیشتر شده 

هاي مورد استفاده نسبت به دو  ها و قارچ اتانولی و آبی در هر دو رویشگاه، عصاره متانولی اثر مهارکنندگی بیشتري بر روي باکتري

ابی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی مریم عصاره دیگر داشته است و این اثر براي عصاره آبی به مراتب کمتر بوده است. در ارزی

هاي  دهد که این عصاره بر تمامی باکتري گلی رشد یافته در استان سیستان و بلوچستان با روش انتشار از چاهک، نتایج نشان می

 41/1هاله عدم رشد مورد استفاده اثر مهارکنندگی دارد اما بیشترین اثر مهارکنندگی بر روي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس با قطر 

عنوان  سیلین و جنتامایسین به هاي آمپی نزدیک به اثر مهارکنندگی آنتی بیوتیک اي که تقریبا متر بوده است به گونهمیلی 25 ±

استاندارد بوده است. همچنین نتایج نشان دادند که این عصاره توانسته است هر دو قارچ مورد استفاده را مهار کند اما اثر آن با 

متر بیشتر بوده است. در حالی که اثر ضدقارچی کلوتریمازول  میلی 24 ±25/6ختالف اندک، بر روي قارچ کاندیدا آلبیکنس با قطر ا

متر بوده است. در بررسی اثر ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره متانولی از همین رویشگاه استان  میلی 33 ± 24/1عنوان استاندارد  به

، نتایج نشان دادند که در دو باکتري باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی، و قارچ کاندیدا آلبیکنس MICروش سیستان و بلوچستان به 

هاي  ها و قارچ لیتر بوده است. عصاره اتانولی نیز اثر مطلوبی بر روي مهار باکتري گرم بر میلی میلی 25/6حداقل غلظت مهار کنندگی 

اثر مشابه عصاره متانولی بوده است. یعنی بر روي باکتري باسیلوس سرئوس و قارچ   اي که این گونهاند. به بیماري زا نشان داده

متر داشته است. اما  میلی 21 ± 86/6و  13 ± 66/1کاندیدا آلبیکنس داراي بیشترین اثر مهارکنندگی با قطر هاله عدم رشد به ترتیب 

لیتر بوده است  گرم بر میلی میلی 5/12لوس سرئوس در آن ( باکتري باسیMICبر خالف عصاره متانولی، حداقل غلطت مهار رشد )

است.  نتایج حاصل از اثر ضدمیکروبی لیتر بوده گرم بر میلی میلی 25/6ولی براي قارچ کاندیدا آلبیکنس همانند عصاره متانولی یعنی 

حداقل فعالیت ضدمیکروبی را نشان داده  است. بصورتیکه عصاره آبیبا دو عصاره متانولی و اتانولی متفاوت بوده عصاره آبی کامال

متر و میلی 13 ± 34/6است. این عصاره توانسته است بیشترین اثر را بر روي باکتري باسیلوس سرئوس با قطر هاله عدم رشد 

( MIC)نماید. نتایج حاصل از حداقل غلظت مهارکننده  متر ایجاد میلی 18 ± 34/1قارچ آسپرژیلوس نایجر با قطر هاله عدم رشد 
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لیتر توانسته است به ترتیب باکتري  گرم بر میلی میلی 5/12لیتر و  گرم بر میلی میلی 56در عصاره آبی نشان داده که در غلظت 

باسیلوس سرئوس و قارچ آسپرژیلوس نایجر را مهار کند. درحالیکه این اثر براي این گیاه از رویشگاه استان کرمان به مراتب کمتر 

هاي مختلف گیاه  باکتریایی و محتواي فنلی و فالونوئیدي گونه اکسیدانی، آنتی ت متعددي بر روي ظرفیت آنتیبوده است. مطالعا

اي که بر مریم گلی صورت گرفته است. لیکن بر روي گونه مریم گلی تفتانی مطالعه گسترده اي صورت نگرفته است. در مطالعه

م گلی تفتانی صورت گرفته بود، عصاره متانولی داراي بیشترین میزان فنل، هاي متانولی و اتانولی و آبی گیاه مریروي عصاره

اکسیدانی و ضدمیکروبی داشته است که کامال با نتایج حاصل از مطالعه ما مطابقت و همخوانی دارد فالونوئید، فعالیت هاي آنتی

(AzizianShermeh et al., 2018 fدر مطالعه بررسی فعالیت ضد قارچ عصاره اس .)هاي تاندارد گیاه مریم گلی تفتانی علیه جدایه

علت داشتن ترکیبات سرشار از تانن ها و فالونوئیدها، اثر مهارکنندکی  مختلف قارج کاندیدا، نتایج نشان داد که عصاره متانولی به

فنولی  ترکیبات میزان با آزاد رادیکال مهار فعالیت مستقیمی بین طور کلی رابطه (. بهSalari et al., 2016بسیار خوبی داشته است )

 آنتی عملکرد میزان ها، عصاره افزایش میزان ترکیبات فنلی و فالونوئیدي در با که و فالونوئیدي در گیاهان وجود دارد. به طوري

 سیلهیدروک هاي افزایش گروه دلیل به فنولی ترکیبات میزان عصاره هاي باالتر غلظت یابد. در می افزایش ها اکسیدانی عصاره

افزایش  نیز هاعصاره مهارکنندگی قدرت آن به دنبال و آزاد هايرادیکال به هیدروژن اهداي واکنش، احتمال محیط در موجود

(، ترکیبات فنلی تقریبا در تمام بخش هاي گیاه وجود دارد و از مهمترین 2618و همکاران ) Mazaraieیابد. طبق گزارش  می

دهند، خاصیت آنتی اکسیدانی بوده که با آن ها امکان از دست دادن هیدروژن و به دام  نسبت میخصوصیات گیاهی که به این گروه 

 Salviaاي مشابه، میزان فنل کل، فالونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه مریم گلی )دهد. در مطالعه انداختن رادیکال آزاد را می

officinalis L. بوده است، در این پژوهش با افزایش میزان غلظت عصاره، اثر مهارکنندگی و  15/76و  61/137،  32/13( به ترتیب

نتایج مطالعه  (.Mazaraie et al., 2018هاي استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی بیشتر شده است )عدم رشد علیه باکتري

Yazdi Nezhad and Malekzadeh (2014( بر روي گونه مریم گلی ،)Salvia viridisن ،) شان داد که میزان ترکیبات فنلی و

گرم کوئرستین در گرم نمونه  )میلی 3/187گرم گالیک اسید در گرم نمونه خشک(،  )میلی 2/272به ترتیب  IC50فالونوئیدي و 

هاي آنتی اکسیدانی، میزان  هاي انجام شده بر روي فعالیت لیتر( بوده است. بررسی گرم بر میلی )میلی 7/35 ± 45/1خشک( و 

دهد که در اغلب  ( صورت گرفته نشان میSalviaهاي مریم گلی ) هاي مختلف بسیاري از گونه ترکیبات فنلی و فالونوئیدي عصاره

دهد که فعالیت  (. گزارشات نشان میKelen and Tepe, 2008ها داراي فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی هستند ) موارد این گونه

(. در تحقیق حاضر Amzad Hossain & Dawood Shah, 2015کروبی هم بستگی مثبتی دارد )آنتی اکسیدانی با خاصیت ضدمی

اکسیدانی و متعاقب آن بیشترین میزان ترکیبات فنلی، فالونوئیدي و فعالیت  عصاره متانولی مریم گلی تفتانی بیشترین فعالیت آنتی

دهد که وجود  ابقت دارد. نتایج سایر پژوهشگران نیز نشان میها مط ضدمیکروبی بوده است که با نتایج ارائه شده از سایر پژوهش

(. اثر وسیع آنتی Thi and Hwang, 2014مقادیر باالي ترکیبات فنلی در عصاره، با ظرفیت آنتی اکسیدانی باالي آن مرتبط است )

اندیدا گزارش شده است ها مانند سودوموناس و آسپرژیلوس و ک باکتریال و ضد قارچ مریم گلی بر طیف وسیعی از باکتري

(Arami et al.,2011تحقیقات نشان می .) ( دهد گیاه مریم گلی تفتانی نیز داراي خاصیت ضدمیکروبی مطلوبی استAzizian-

Shermeh et al., 2018 fاي، اثر ضدمیکروبی عصاره مریم گلی بر باکتري استافیلوکوکوس ) هاي جداگانه (. در پژوهشMorello 

et al., 2004و ) ( اسانس آن بر باکتري اشرشیاکلیSalimpour et al., 2013 مورد بررسی قرار گرفته است و گزارش شده که )

هاي مورد نظر موثر بوده که کامال منطبق با نتایج در پژوهش حاضر است. در  عصاره و اسانس مریم گلی بر میکروارگانیسم

 8/1 گلی مریم گیاه اسانس در کل ( انجام شده است، میزان فنل.Salvia officinalis Lگزارشی دیگر، که بر روي مریم گلی )
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درصد بوده است  DPPH ،48/33هاي آزاد  اسید بر هر میلی لیتر اسانس بوده است و درصد مهار و جذب رادیکال گالیک گرم میلی

 ضد فعالیت و سلولی مطالعه سمیت(. در Vakili shahrebabaki, 2016اکسیدانی این گیاه دارد )که نشان از فعالیت باالي آنتی

 استافیلوکوکوس برابر % در76عصاره متانولی  باکتریایی ضد هاي فعالیت ،، نتایج نشان داد.Salvia officinalis L هاي میکروبی گل

تر از عصاره آبی است  لوتئوس، اشرشیا کلی و باسیلوس سرئوس قوي میکروکوکوس استاروترموفیلوس، باسیلوس اورئوس،

(Elmageed and Hussein, 2008در تحقیقی مشابه که بر روي فعالیت ضد قارچی بخشهاي مختلف گیاه مریم گلی تفتانی .)  به

هاي مختلف کاندیدا در استان کرمان انجان شد، نتایج حاکی از آن بود که، عصاره  عنوان یک گیاه دارویی با ارزش در برابر گونه

(. تحقیقات نشان Fallah Zahabi et al., 2020) هاي مختلف قارچ کاندیدا بوده است گونه متانولی داراي بیشتر حساسیت علیه

اکسیدانی و میزان فنلی را داشته است. در دهد که عصاره اتیل استات در مقابل عصاره هگزان و متانولی، بیشترین فعالیت آنتی می

و  4/211 ± 3/8هاي متانولی و هگزانی به ترتیب ) بل عصاره( در مقا4/236 ± 5/16، عصاره اتیل استات با مقدار )FRAPروش 

اکسیدانی بوده است. میزان فنل کل در سه عصاره هگزان، اتیل استات و متانولی به  ( داراي بیشترین فعالیت آنتی 4/143 ± 64/12

 Salimikiaخشک( بوده است )گرم عصاره  166اسید در گرم گالیک میلی 48/43 ± 38/6و  25/58 ± 65/6و  8/13 ± 3/6ترتیب )

et al., 2016.) به فنل و فالونوییدي ترکیبات باالي درصد بودن دارا به خاطر نیز گلی مریم گیاه آمده، عمل به طبق تحقیقات 

 عنوانبه نیز گیاه سنتی این مصارف تأیید در ها یافته است. این شده شناخته اکسیدان، و آنتی ضدتشنج ضدالتهاب، ترکیبات عنوان

 (.Moldovan et al., 2011است ) قابل بحث مفصلی التهابات رفع و زخم ضدعفونی مسکن، مرهم، اکسیدان،آنتی ضدالتهاب،

 

 نتیجه گیری . 4

ثیر بسزایی در میزان ترکیبات فیتوشیمایی و اثرات بیولوژیکی دارند. أهاي مختلف ت در این تحقیق نشان داده شد که رویشگاه

هاي موجود در گیاه دارد و متعاقب آن  همچنین حالل نقش مهم و اساسی در استخراج ترکیبات ثانویه چون فنل ها و فالونوئید

هاي متانولی در هر دو  دند که عصارهشود. نتایج نشان دا ها می اکسیدانی و آنتی میکروبی آن هاي مهم آنتی موجب بروز خاصیت

اند. اما میزان این  اکسیدانی و آنتی میکروبی بوده رویشگاه داراي بیشترین ترکیبات فنلی و فالونوئیدي و بیشترین اثرات آنتی

اص مورد ترکیبات و اثرات در رویشگاه استان سیستان و بلوچستان بیشتر بوده است. با توجه به اثبات وجود این ترکیبات و خو

هاي اکسیداتیوي و  هاي ناشی از استرس هاي مختلف براي پیشگیري و درمان بیماري بحث، کاربرد هرچه بیشتر این گیاه در زمینه

تواند مورد  شود و در جهت مصارف پزشکی و داروسازي می ها و انتشار بیشتر عوامل عفونت پیشنهاد می رفع و درمان آلودگی

هاي مورد  هاي مورد استفاده این گیاه علیه میکروارگانیسمعصارهباالي مهارکنندگی ن با توجه به قدرت همچنیاستفاده قرار گیرد. 

جایگزین مناسب براي تواند  هاي مورد آزمایش، گیاه مریم گلی تفتانی می ها با آنتی بیوتیک کشی نزدیک آن استفاده و اثر میکروب

 .دنها باش بیوتیک آنتی
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