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  چكیده

طبیعي گیااهي کاه    بي، تالش برای جايگزين نمودن موادوها نسبت به مواد ضدمیكر رگانسیم: با توجه به مقاومت میكروازمینه و هدف

انجاام   محققاین در حاال   باه وسایله  داشته باشند و عوارض جانبي اين مواد نسبت به مواد شیمیايي کمتر باشد،  ضدمیكروبيخواص 

بي باه موادغاذايي   وشود، اضافه کردن ماواد ضادمیكر   ميهايي که برای نگهداری طوالني مدت موادغذايي استفاده  است. يكي از روش

به عنوان نگهدارناده ماواد    (.Malva sylvestris L)اثر ضدمیكروبي عصاره هیدروالكلي گیاه پنیرک  هدف از اين مطالعه تعیین لذا ،است

 .بودغذايي 
 

چندين آزماايش مانناد ژل ديفیاوژن و     انجام شد، 0311در سال اين پژوهش يک مطالعه تجربي آزمايشگاهي است که  :بررسي روش

ها که بیشاتر باعا     تعدادی از میكروارگانیسمبه وسیله که  غذايي خواص نگهداری مواد انجام گرفت تا MLC و MIC گیری اندازه چاهک

هاای   یط کشتاين گیاه بر روی مح از تهیه عصاره هیدروالكلي د. بعدشوگیاه پنیرک بررسي  هبا عصار ،شوند آلودگي مواد غذايي مي

 و آلبیكان  کانديادا   های و قارچاستاف اورئوس، اشرشیا کالی های  گندم که با باکتری انگور، آب آناناس و آرد  ، آبرب گوجهحاوی 

و ساديم   چنین حداقل غلظت مهار کنندگي رشد و حداقل غلظت کشندگي ايان عصااره     آلوده شدند اثر داده شد. هم آسپرژيلوس نیجر

 گردياد. اساتاندارد مقايساه    هاای  آنتي بیوتیاک  اين عصاره با گیری و سپ  قطر هاله عدم رشد ها اندازه روارگانیسمروی میكوات زبن

تجزيه و  ،جداول توزيع فراواني و نمودارها پراکندگي، های مرکزی، شاخصهای آماری  آوری شده با استفاده از آزمون های جمع داده

 . شدندتحلیل 
 

قطار هالاه عادم رشاد بارای       ،ايان گیااه   از عصاره لیتر گرم بر میلي میلي  0و  6 ،4، 8 ،02 نشان داد که در غلظتاين مطالعه  ها: يافته 

بارای  د. شا عادم رشادی مشااهده ن    ی هالاه  کاالی  شرشایا و برای ا متر میلي 2و  06و  01، 08، 61؛ به ترتیب برابر با استاف اورئوس

چناین رشاد کلیاه     و هم لیتر گرم بر میلي میلي 061و 30، 61؛ ترتیب برابره ب MLCو   MIC آلبیكن کانديداو  آسپرژيلوس نیجرهای  قارچ

متار   میلي 68تا  61متوقف گرديد و قطر هاله عدم رشد از  لیتر گرم بر میلي میلي 6 ها در مقابل سديم بنزوات در غلظت میكروارگانیسم

  .شدمشاهده 
 

اثار   ،باکتری اساتاف آلاوده شاده بودناد     به وسیلههای شیمیايي که  نيدافزو ترکیب بااين عصاره در  نتايج نشان داد که گیری: نتیجه

 .ی روی آنهاا نداشات  ثیرأتا  ،آلاوده شاده بودناد    اشرشیا کاالی ولي موادی که با باکتری  است، نشان داده نگهدارندگي بااليي از خود

ولاي در مقايساه باا ساديم      ؛شان دادنود خاثر خوبي از  ،ندلوده شده بودآها  قارچ به وسیلهنین اين عصاره روی مواد غذايي که چ هم

ايان گیااه    آينده با کارهای بیشتری که روی امیدواريم در به هر حال .ها کمتر بود بنزوات اثر اين عصاره روی تمامي میكروارگانیسم

 های شیمیايي استفاده کرد. افزودني اینگهداری مواد غذايي به ج عنوان جايگزيني مناسب برایه گیرد، بتوان از اين گیاه ب صورت مي
  

 عصاره گیاه پنیرک، میكروارگانیسم، خاصیت ضدمیكروبي  کلیدی: های واژه

 گیاهان داروييدانشگاه علوم پزشكي، مرکز تحقیقات  ياسوج،، اصغر شريفي نويسنده مسئول:
 Email:asgharsharifi@yahoo.com
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 مقدمه 

بارای بقاای   غذا نیز مثل دارو از اهمیت باااليي  

تالش بي پايان بشر برای تهیه  ،انسان برخوردار است

بعاد از تهیاه    .است گرفتهانجام  يهای مختلف غذا از راه

. باشاد  ماي نگهاداری آن   ،غذا آنچه اهمیات يافتاه اسات   

امید به ادامه  ،ودش هرچه امكان نگهداری غذا بیشتر مي

 (.0)شدخواهد زندگي نیز بیشتر 

بااي بااه يااا دساات و بااا ورود بااه دنیااای جديااد

نگهااداری غااذا نیااز  هااای ماادرن، شاایوه تولیااد و روش

 .شدمتحول 

يكي از موارد مهم در صنايع غاذايي، نگهاداری   

باشااد. از  افاازايش عمار ماناادگاری ماي   ماواد غاذايي و  

توان عمر نگهداری ماواد غاذايي    های مختلفي مي روش

را افاازايش داد کااه يكااي از آنهااا اسااتفاده از ترکیبااات 

 .(6)باشد ده مينگهدارن

استفاده از ترکیباات شایمیايي بارای نگهاداری     

ايان   اماا  ،باشاد  انواع مواد غاذايي روشاي معماول ماي    

. کنندآثار منفي بعد از مصرف ايجاد  توانند ترکیبات مي

با افزايش آگااهي مصارف کننادگان نسابت باه اثارات       

سوء ماواد شایمیايي، تمايال مصارف کننادگان جهات       

يااا جااايگزيني آنهااا بااا  غااذا وحااذف اياان ترکیبااات از 

ترکیبات مناسب طبیعي افزايش يافته است. اساتفاده از  

تواند عالوه بار دساتیابي    ترکیبات طبیعي جايگزين، مي

به اهداف نگهاداری، اعتمااد مصارف کنناده باه ايمناي       

 (.3)محصول را افزايش دهد

مندی از طبیعت مناساب يكاي    کشور ما با بهره

رويش گیاهان داروياي اسات   های  ترين مكان از مناسب

خصاوص در منااطک کوهساتاني، روياش ايان      ه که با 

 گردد. های بومي به شكل متمايزی مشاهده مي گونه

بارای توسااعه هماه جانبااه در کشاور نیازمنااد    

هااای مختلااف هسااتیم کااه يكااي از      توسااعه بخااش 

راه مناساب  . باشاد  ترين آنها منابع طبیعاي ماي   مناسب

 گساترده و  هاای  ژوهشپاستفاده از اين گنجینه عظیم، 

هاا باه    شناسايي خواص اين مناابع و ورود ايان يافتاه   

 باشد. حوزه صنعت مي

توان به  مي ثره گیاهان داروييؤمواد ماز جمله 

اماال  معادني: امالحاي مثال     ؛ موارد ذيال اشااره کارد   

هاای   نماک . اسید سیلیسایک  کلسیم و، های پتاسیم نمک

ر سااخت  امال  کلسایم د  پتاسیم خاصیت مدر دارند و

مقاومت بیماار در   تنظیم دستگاه عصبي و ها، استخوان

لیسایک  اچناین اسیدس  هام  ،ثر اسات ؤها م برابر عفونت

هااای ملتحمااه عماال   ماننااد يااک تقوياات کننااده بافاات  

  (.4)کند مي

مالیک، سیتريک،  ؛اسیدهای آلي: اسیدهايي مثل

هاايي از گیااه مثال     اگزالیک اسید در انادام  تارتاريک و

شاوند. ايان ترکیباات مثال اساید       ماع ماي  میوه آنهاا ج 

 (. 4)تارتاريک نقش يک ملین ماليم را دارند

 کناااد و موسااایالژ: در آب تاااورم پیااادا ماااي 

اثار   ساازد و  های خمیری شكل يا چسبناکي مي محلول

 (.4)دهد ملین به گیاه مي

 گلیكوزيدها: موادی هستند که در اثر هیدرولیز

ن تجزيه شاده  جوشاند قلیايي و يا آنزيمي يا اسیدی و

ضاافه ياک ياا چناد قناد      ا به يک ترکیب غیرقندی باا  و

 . شود تجزيه مي



 مواد غذايي راثر ضدمیكروبي عصاره هیدروالكلي گیاه پنیرک ب

 363                                                           (041)شماره پي در پي0411ا  مهر و آبان4ا شماره62ا دوره  مجله ارمغان دانش 

 

به همین علت باه   ها: کف کننده بوده و ساپونین

وجود مقادار زيااد    و شوند عنوان دترجنت مصرف مي

های قرمز ياا   تواند باع  تجزيه گلبول آنها در خون مي

 (.4)از اين نظر خطرناک هستند همولیز شده و

هاا   ا مي توانند از رشد بعضي از بااکتری ه تانن

هاا باه    زيرا از دسترسي اين بااکتری  ،جلوگیری نمايند

ها را  ها مويرگ ننکنند. تا های الزم، ممانعت مي پروتئین

هاا جلاوگیری    از برخاي از خاونريزی   منقبض نموده و

باه   کنند. اين مواد با اکسیژن اتمسفر ترکیب شده و مي

چناین در اثار    هام  ،شاوند  ماي  ترکیبات غیر فعال تبديل

  (.4)شوند جوشیدن طوالني مدت در آب منهدم مي

ها به طور  ن اسا، ها های فرار يا اسان  روغن

نامنظمي در سراسر گیاهان پخش شده اناد . خاصایت   

 دارويي آنها بسیار متفاوت است . 

های مخصوصي ترشا    غده به وسیلهها:  رزين

برای تحرياک پوسات    ا فرار نیستند وه نشوند. رزي مي

 روند. به کار مي

ثیر أای هساتند کاه تا    آلكالوئیدها: ترکیبات ازته

 بیش مشخصي بر روی اعصاب مرکزی دارناد و  کم و

 بر روی اعصاب محیطي اثر مي کنند.   غالباً

های متمادی تنها منبع  داروهای گیاهي طي قرن

امروزه باا پیشارفت علاوم و     درمان دردها بوده اند و

گیاهان داروياي   ربرد داروهای سنتزی هنوزتوسعه کا

از طرفي ايران  (.3اند) استفاده مقیاس گسترده مورد در

به علت تنوع آب و هوايي و وساعت زيااد دارای طیاف    

اسااس طاب    وسیعي از گیاهان دارويي است که پايه و

هاای اخیار    (. در سال1و 2سنتي کشور نیز بوده است)

زيااابي اثاارات ای بااه منظااور ار گسااترده هااای پااژوهش

هاا صاورت    و عصااره  هاا  اناواع اساان    ضدمیكروبي

گرفته است که حاکي از قدرت و توانايي ايان ترکیباات   

در ممانعت از رشد دامناه وسایعي از میكروارگانیسام    

حال حاضر مقاومت در برابر  (. در1های بیماريزاست)

بي و انگلي باه ياک مشاكل بازرگ     وداروهای ضدمیكر

استفاده باي روياه    که ناشي ازجهاني تبديل شده است 

 چناان باا   اين مقاومت آن .بي استوداروهای ضدمیكر

ساازمان جهااني    6100اهمیت اسات کاه شاعار ساال     

ياک تهدياد    ضدمیكروبيبهداشت مقاومت به داروهای 

ژن مقااوم در   ايجااد  هاا باا   باشاد. میكاروب   جهاني مي

از نسالي باه نسال     بیوتیک، ايان مقاومات را   برابر آنتي

 های گرم منفي مانند برخي باکتری .کنند نتقل ميديگر م

و برخاي از  سودوموناس آئروژينوزا و  یکال اشرشیا

 استافیلوکوکوس اورئوسهای گرم مثبت مانند  باکتری

اناد   های باکتريايي های خاصي در عفونت دارای ويژگي

هااای کلینیكااي ارجاااع شااده بااه    و در بیشااتر نمونااه 

          زی هااااای تشااااخیص طبااااي جداسااااا  آزمايشااااگاه

 (.8و 1گردند) مي

و ناام   Malva sylvestris گیاه پنیرک: با نام علمي

از نظر گیاه پزشكي در گروه   Common mallowانگلیسي

شاود. پنیارک باه خااطر      بندی مي ها طبقه تسكین دهنده

داشتن موسیالژ خاصیت تسكین دهنده دارد، هار چناد   

ه کااه ساااير ترکیبااات موجااود در اياان گیاااه از جملاا   

 اين خاصیت نقاش  ها نیز در فالونوئیدها و آنتوسیانین

خاصاایت  ؛اياان گیاااه شااامل   دارنااد. خااواص ديگاار  

ب بر و ملین اسات. ايان گیااه در درماان     ت، یادرارآور
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آن در  ثیرأتواناد مفیاد باشاد. تا     های خفیف مي عفونت

طاب سانتي    أيید شده است. درتدرمان سرماخوردگي 

ه ت مثاناه و با  از خوراکي آن باه منظاور رفاع مشاكال    

 .(01شود) صورت ضماد موضعي استفاده مي

سااديم بناازوات يااک ماااده    : بناازوات سااديم 

 فعالیات  از اسایدی  محایط  در و است غذايي نگهدارنده

 از  معماوالً  .کناد  ماي  جلاوگیری  هاا  قاارچ  و هاا  باکتری

 اسااتفاده غااذايي نگهدارنااده عنااوان بااه سااديم بنازوات 

 حال  آب در خاوبي   باه  بنزوئیاک  اساید  زيارا  ،شود مي

باه  غلظت مجاز به عناوان نگهدارناده غاذايي     .شود نمي

. است  شده محدود وزني درصد 011/1به   FDAوسیله

عنوان افزودني در غاذای حیواناات تاا     بنزوات سديم به

 اعالم شده مجاز  AFCOدرصد به وسیله 110/1مقادير 

هنگاااام حااال شااادن در آب باااه فااارم فعاااال  .اسااات 

گارم در   11ود. حاللیات آن  شا  اسیدبنزويیک تبديل مي

درجاه سلسایوس اسات. در     61لیتار آب   میلي 011هر 

گاراد ايان حاللیات     درجه ساانتي  11دمای بین صفر تا 

ياباد.   ماند. در دماهای بیشتر، افزايش مي ثابت باقي مي

مطلاوب   PH محلول بنزوات ساديم کماي قلیاايي اسات    

 . مصارف آن در است 4 تا 1٫6برای فعالیت آن حدود 

pHبنازوات ساديم    شود. توصیه نمي 1٫4ی باالتر از ها

هاای بلاورين در باازار     به سه شكل گرد، داناه و پارک  

شود. اين نمک در آب مطابک با جادول ياک    عرضه مي

اما در اتیل اتر ناامحلول   ،شود حل مي 3126استاندارد 

 .(00)است

                        ؛ هااااای مااااورد مطالعااااه   میكروارگانیساااام

 (:staphylo coccus aureus)لوکوکوس اورئوساستافیا 0

های کاروی گارم مثبات هساتند      سلول ها  استافیلوکوک

ايجاااد  انتروکسااین، بااا تولیااد اسااتافیلوکوک اورئااوس

           کنناد.  مسامومیت غاذايي و گاساتروانتريت غاذايي ماي     

باسیل گارم منفاي از خاانواده     : نوعيکالیاشرشیا ـ 6

هاای آن موجاب    از سويهبعضي  ،انتروباکترياسه است

 ا.کاالی شاوند. ساويه    اساهال ماي   مسمومیت غذايي و

موجاب   STو  LTهاای   انتروتوکسیژنیک باا تولیاد سام   

قااارچ ااا 3 .شااود مساامومیت غااذايي در مسااافران مااي

( گروهاي از  Aspergillusهاا)  آساپرژيلوس  :آسپرژيلوس

بیشتر مردم به صورت طبیعاي   .های کپكي هستند قارچ

هااا  آسااپرژيلوسهااای ناشااي از   در مقاباال بیماااری 

ولي در صاورت وقاوع ايان بیمااری،      ،مصونیت دارند

. شود حاالت بالیني متفاوتي از اين بیماری مشاهده مي

قارچ به طور طبیعي در دهاان،   : اينآلبیكن  کانديداا 4

مهبل، پوست و دستگاه تناسالي)خارجي( يافات    روده،

 بساایاری از آنهااا فلااور طبیعااي قساامتي از . شااود مااي

ای و مهبلااي را  روده سااط  مخاااطي دهاااني، پوساات،

اند. اين قارچ عامل بیماری برفک دهاان ياا     تشكیل داده

تارين عامال    شاايع   آلبیكن کانديداباشد.  کانديدياز مي

هااای ناشااي از مخمرهااای جاان   اتیولوژيااک بیماااری

اثار  تعیاین و  لاذا هادف از ايان مطالعاه      کانديدا اسات. 

           لي گیااااه پنیااارکضااادمیكروبي عصااااره هیااادروالك

(Malva sylvestris L.) برخاي  ویرعناوان نگهدارناده   ه ب 

سری میكروارگانیسم کاه   يک به وسیلهموادغذايي که 

آلوده شاده   ،شوند بیشتر باع  آلودگي مواد غذايي مي

 .باشد مي بودند،
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 روش بررسي

اين پژوهش يک مطالعاه تجرباي آزمايشاگاهي    

چنادين آزماايش   م شاد،  انجاا  0311در ساال  است که 

 MLCو  MICگیااری  ماننااد ژل ديفیااوژن و چاهااک اناادازه

خاواص نگهاداری موادغاذايي کاه باه       انجام گرفات تاا  

ها کاه بیشاتر باعا      وسیله تعدادی از میكروارگانیسم

گیااه پنیارک    هبا عصاار  ،شوند آلودگي مواد غذايي مي

 شود.بررسي 

و اورئااوس  اسااتافیلوکوکوسهااای  باااکتری

و  آسااپیرژيلوس نیجاارهااای  و قااارچ یکااال اشرشاایا

استوک کالچر دانشكده پزشاكي   که از  کانديدا آلبیكن

پ  از حال   .ياسوج به صورت لیوفیلیزه تهیه شده بود

هاای مجادد    انجام کشات  کردن در سرم فیزيولوژی و

هاا و محایط    بارای بااکتری   Nutrient  Agarروی محیط 

Seaboard    dextrose    Agar  ها، ايان محایط    برای قارچ

ساااعت 64گااراد بااه ماادت  درجااه سااانتي 31در دماای  

اياان  از شااته شااد و باارای انجااام مراحاال بعااد،    اگذ

مااده غاذايي    چهاار ها استفاده گردياد.   میكروارگانیسم

 آرد گنادم   آب آنانااس و  ، آب انگاور، رب گوجه ؛شامل

کااه رب گوجااه، آب انگااور و آب پرتقااال بااه صااورت  

 دستي آماده شد. 

فرنگااي  رب گوجااه ؛هااای  کشاات تهیااه محاایط

رد آو  (3)آب آناناااس آگااار ،(6)آب انگااور آگااار ،(0)آگااار

مصارف   رسد که به نظر مي يماده غذاي 4 ،(4)آگارگندم 

انتخاب شاده   ،افراد جامعه دارد زيادی در جیره غذايي

فرنگاي، آب انگاور،    رب گوجاه  :که به ترتیب عبارتنداز

ي و آب انگاور  فرنگ رب گوجه گندم. آب آناناس و آرد

باه دلیال    .آب آناناس به صورت دساتي آمااده شاد    و

رب هاااای حااااوی   وجودآگاااار در محااایط کشااات  

آب آناناس و آرد و ايان نكتاه    فرنگي، آب انگور، گوجه

در مادت زماان    و ها در دمای مشاخص  که  اين محیط

 شوند، عصاره گیاه پنیرک بايد قبال از  خاص منعقد مي

از  گارم  61 شد. مياضافه  ها به آنها انعقاد محیط کشت

های حاوی  ارلن آگار در اآگار پودر محیط کشت جامد

طاور  ه غاذايي با   مااده  4از  هر کادام به سي  سي 0111

 را ايان محتوياات   های حاوی ارلن جداگانه مخلوط شد.

و  حد نقطه جاوش حارارت داده   تا ،شتهروی شعله گذا

های  استريل شاده،   . محیط کشتاتوکالو گرديدسپ  

هاای   داخال پتاری دياش   بعاد از خناک شادن،     و خارج

کیساه   ها در محیط شدن، جامد از بعدريخته و استريل 

گاراد نگهاداری    درجاه ساانتي   4 يخچاال  پالستیكي در

 .0. (03)شد

هار کادام از   النادا از سوسپانسایون    01مقدار 

طاور اساتاندارد قابال تهیاه     ه کاه با   هاا  یسمنمیكروارگا

ايي کاه باه آنهاا    ها  در وسط محیط کشات  ،گرديده بود

باا   نیز مقدار عصاره وايم  عصاره پنیرک اضافه نموده

قارار داده و   باود،  هشاد مشخص  MLCو  MICمحاسبه 

بات  ثها را هماراه باا کنتارل م    های کشت باکتری محیط

ده و یط کشتي را که عصاره به آن اضافه نشا يعني مح

هماراه باا کنتارل     شده باود، فقط باکتری به آن اضافه 

محیط کشتي را که بنزيادين باه آن اضاافه    منفي يعني 

                                                           
1-Tomato Juice Agar 
2-Graps Juice Agar  
3-Pine Apple Juice Agar  
4-Wheat Agar 
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هاا را در انكوبااتور و    و بااکتری  دادهقارار   ،ايام  نموده

و  دادهها را در درجاه حارارت آزمايشاگاه قارار      چقار

الزم به ذکار اسات کاه     .نموديمروزانه آنها را بررسي 

آزمايشااات سااه نوباات انجااام گرفاات و میااانگین آنهااا 

   محاسبه گرديد.

 ؛های حاوی ر در محیط کشتبه دلیل وجودآگا

آب آنانااس و آرد و ايان    فرنگي، آب انگور، رب گوجه

هاا در دماای مشخصاي در مادت      نكته که  ايان محایط  

شوند، عصاره گیاه پنیارک باياد    زمان خاص منعقد مي

 .دش اضافه مي قبل ازانعقاد محیط کشت ها به آنها

مااولر هینتااون آگااار  هااای کشااتهااای  محاایط

بااااراا مطااااابک  گااااار ووز آسااااابورود دکسااااتر

 .های شرکت سازنده تهیه گرديد دستورالعمل

سي آب  سي 111گرم پودر گیاه پنیرک با  611

باه   11،11درصاد باه نسابت     12مقطر و الكل  اتیلیاک  

در تااريكي نگهاداری شاد.     روش خیساندن مخلوط  و

محتويات ارلن به  وسیله کاغذ صافي  ساعت 64بعداز 

باه  يع صااف شاده،   صاف شاد. ماا   0واتسمن شماره 

درجاه   11دستگاه روتاری اواپوراتور در دمای  وسیله

ه گیری شد. میزان عصاره ب و در شرايط خالء عصاره

 گرم بود. 31دست آمده مجموعاً 

ساخت استانداردهای مختلف مک فارلند ماورد  

 .مطابک با روش کار تهیه گرديدنیاز 

سي محیط کشات   سي 1لوله که حاوی  تعدادی

باشد، تهیه شده به لولاه   ون براا استريل ميمولر هینت

در گارم   میلاي  01غلظات   لیتر عصااره باا   اول يک میلي

لیتار   میلي 0. پ  از مخلوط کردن، شداضافه  لیتر میلي

لیتار از لولاه    میلاي  0 از لوله اول به لوله دوم و ساپ  

 و انجاام شاد   تا لوله آخر دوم به لوله سوم، همین کار

ر از لوله آخر بیرون ريخته شد. به لیت انتها يک میلي در

سوسپانسیون باکتری کاه مطاابک   الندا  01ها  تمام لوله

. شاد اضافه  استاندارد شده بود، با لوله نیم مک فارلند

يک لوله حاوی محایط کشات و بااکتری جهات کنتارل      

انكوبااتور   ساعت در 64ها به مدت  مثبت و تمامي لوله

ه حااوی محایط   لولا  .گراد قرار گرفات  درجه سانتي 31

يان  ا از و شاد کشت و عصاره جهت کنترل منفي تهیاه  

جذب نوری  و استفاده گرديد عنوان لوله شاهده لوله ب

انادازه گردياد. ساپ      اساپكتروفتومتر به وسایله   آنها

ای که های  گوناه کادورت ناشاي از رشاد       آخرين لوله

 در نظار گرفتاه شاد. از    MICعنوان ه ب ،مشاهده نگرديد

ی بادون کادورت حجام مشخصاي روی     ها تمامي لوله

آخارين   .محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد

 ،رقتي از عصاره که باکتری روی آن رشد نكرده باود 

هاای زناده    درصد از بااکتری  1/11يعني قادر به مرگ 

 در نظر گرفته شد. MLCبه عنوان  ،اولیه بود

ه باا 0182اياان روش در سااال  : روش چاهااک

اياان روش  در .باارده شااد وساایله بااورر بااه کااار    

 1/1سوسپانسیون باکتری اساتاندارد مطاابک باا لولاه     

مک فارلند تهیه و سپ  روی محیط کشت جامد ماولر  

هاا و ساابورود دکساتروز     هینتون آگار برای بااکتری 

ای اساتريل    ساوا  پنباه   باه وسایله   ها آگار برای قارچ

ها گذاشته و مدت زماان   کشت داده شد. در پتری ديش

ه در درجه حرارت اطاق قرار داده شد. ساپ   دقیق 01

هاايي   باورر روی ايان محایط کشات چاهاک      به وسیله
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الندا عصاره  011ها  ايجاد گرديد و در داخل اين چاهک

های متفاوت و در يک چاهاک کنتارل ريختاه     در غلظت

شد)کنترل همان حاللاي اسات کاه عصااره درآن حال      

 گرديده است(.

 ت درسااع  64هاای کشات مادت زماان      محیط

داده شد. سپ  هاله متوقف کنندگي باا   انكوباتور قرار

 گیری گرديد.  خط کش اندازه

های مختلاف از عصااره گیااه پنیارک و      غلظت

بااه عنااوان   111و  611، 061، 26، 1، 30، 61 بنزياادين

لیتار تهیاه    گرم در میلي ماده شیمیايي استاندارد و میلي

اسااتافیلوکوکوس هااای  شااد. پاا  از کشاات باااکتری  

روی محاایط کشاات مااولر  یکااال اشرشاایاو  ورئااوسا

هاايي روی محایط    وسیله بورر چاهکه هنیتون آگار، ب

النادا   011ها  . به هر کدام از اين چاهکشدکشت ايجاد 

چنین بنزيدين مخلاوط شاده باا عصااره      عصاره و هم

انكوباتور قرار داده  ساعت در 64و مدت  اضافه گرديد

ره کاه باه روش   و قطر هاله متوقف کنندگي عصاا  شد

 .گیری گرديد ازهدچاهک گذاشته شده بود ان

و  کانديااادا آلبیكاااان  هاااای  چبااارای قاااار 

پاا  از تهیااه سوسپانساایون بااه روش   آسااپرژيلوس

ای آزمااايش انجااام گرفاات يعنااي محاایط کشاات     لولااه

متفااوت   هاای  رقات سابورود دکستروز ماايع تهیاه و   

از عصاره و نیساتاتین باه عناوان    مطابک روش چاهک 

شاایمیايي اسااتاندارد و سوسپانساایون عصاااره  ماااده

چنین بنزيدين هماراه ياا بادون     همراه با نیستاتین و هم

اضافه کردن عصاره تهیه و به تماامي لولاه هاا مقادار     

مشخصي قارچ اضافه و هماراه باا لولاه شااهد جاذب      

 گیری خواهد شد.   نوری اندازه

هاا و مقايساه باا     چگیری جذب نوری قار اندازه

 کانديدا آلبیكان  ها چقارايي استاندارد برای مواد شیمی

پا  از تهیاه سوسپانسایون باه      نیجار  آسپرژيلوسو 

يعني محیط کشات   ،ای آزمايش انجام گرفت روش لوله

هاای متفااوت از    تسابورود دکستروز مايع تهیه و رق

عصاره و نیستاتین به عنوان ماده شیمیايي اساتاندارد  

چنین  ستاتین و همو سوسپانسیون عصاره همراه با نی

بنزيدين همراه يا بدون اضافه کردن عصاره تهیه و به 

ها مقدار مشخصي قارچ اضافه و هماراه باا    تمامي لوله

گیری خواهد شاد. مقادار    لوله شاهد جذب نوری اندازه

 استاف آرئاوس های  الندا از سوسپانسیون باکتری 01

و  کاندياادا آلبیكااان هااای  و قااارچ اشرشاایا کااالیو 

طور اساتاندارد قابال تهیاه گردياده     ه که ب يلوسآسپرژ

 0هايي را که مطاابک جادول    بود در وسط محیط کشت

ايم که البتاه مقادار    به آنها عصاره پنیرک اضافه نموده

مشخص گرديده قارار   MLCو  MICعصاره با محاسبه 

ها را هماراه باا کنتارل     های کشت باکتری داده و محیط

اره باه آن اضاافه   متبت يعني محیط کشتي را که عصا 

ايم همراه با  نگرديده و فقط باکتری به آن اضافه نموده

کنترل منفي يعني محیط کشاتي را کاه بنزيادين باه آن     

ها را در انكوباتور  و باکتری دادهايم قرار  اضافه نموده

دهیم  ها را در درجه حرارت آزمايشگاه قرار مي چو قار

ه ذکر است که الزم ب .کنیم و روزانه آنها را بررسي مي

آزمايشااات سااه نوباات انجااام گرفاات و میااانگین آنهااا 

 .(04)محاسبه گرديد
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آوری شااده بااا اسااتفاده از    هااای جمااع  داده

شااخص هاای   هاای آمااری    و آزماون  SPSSافزار  نرم

جداول توزيع فراواناي و نمودارهاا    پراکندگي، مرکزی،

  .شدندتجزيه و تحلیل 

 

 ها  يافته

عصااره هیادروالكلي گیااه     اين پژوهش اثر در

گاارم باار  میلااي 0و  6، 4، 8، 02 هااای پنیاارک بااا غلظاات

 6سااديم بناازوات در غلظاات   نچناای و هاام لیتاار میلااي

هااای  روی باااکتری باارگاارم باار میلااي لیتاار    میلااي

 دراساااتافیلوکوکوس اورئاااوس و اشرشااایا کاااالی   

گارم   میلاي   61/30و  1/26، 061، 611، 111 های غلظت

کانديادا   و آسپرژيلوس نیجرهای بر قارچ  لیتر بر میلي

  بررسي شد.  آلبیكن

             گاااذاری هاااا ازروش چاهاااک بااارای بااااکتری

(well assayاستفاده شد. باکتری )   هاای   هاا روی محایط

ايان   قطار هالاه عادم رشاد     و تهیه شده کشت داده شد

تمام اين آزمايشات قطار   ها بررسي گرديد. در باکتری

متر باوده کاه هماان حاللاي      میلي 1هاله کنترل، معادل 

بود که جهت حل نمودن عصااره اساتفاده گردياد کاه     

  باشد. معادل قطر چاهک مي

روی بااااکتری  عصااااره ماااذکور فقاااط بااار 

 دارای اثر بازدارندگي رشاد  استافیلوکوکوس اورئوس

 بر ،اين آزمايش های مورد استفاده در در غلظت بود و

 ثیر بود.أت بي یکال شیاراشروی 

هالاه   ، قطار لیتر میلي گرم بر میلي 1/1 غلظت در

باا کنتارل باود.     ها برابر عدم رشد برای همه ارگانیسم

گارم بار    میلاي  0قطر هالاه متوقاف کننادگي در غلظات    

محاسابه   متار  میلاي  06 استاف اورئوسبرای  لیتر میلي

 لیتار  گرم بار میلاي   میلي 8و  4، 6های  گرديد. در غلظت

باه ترتیاب    کوساساتافیلوکو قطر هاله عدم رشد برای 

 متر بود. میلي 61و 08، 01برابر 

ها در مقابل ساديم   کدام از میكروارگانیسم هی 

لیتار رشادی    گارم بار میلاي    میلاي  6بنزوات باا غلظات   

نشاان داده شاده    0کاه در جادول    طاوری ه ب نداشتند.

ای بااکتری  راست قطر هاله عدم رشد در اين غلظات با  

و  61ابار  رترتیاب ب ه ب اشرشیا کالیو  استاف آرئوس

  متر بود. میلي 01

روی باکتری  های يادشده، عصاره بر در غلظت

قطر هاله عدم رشاد بارای    ثیر بود.أت بي اشرشیا کالی

ايان   باا   کانديدا آلبیكنو  آسپرژيلوس نیجرهای  قارچ

است کاه بارای    گیری نبود. قابل ذکر روش قابل اندازه

 فاده ازباا اسات  گیری توربیديتاه   ها از روش اندازه قارچ

 .دستگاه اسپكتوفتومتر استفاده شد

سااااعت بااارای  64بعاااد از MLCو  MICنتاااايج 

هاای متفااوت از    های مورد مطالعه باا غلظات   ارگانیسم

هاا از   ماورد بااکتری   باشد. در شر  زير ميه عصاره ب

 لیتاار گاارم باار میلااي میلااي 0، 6، 4، 8و  02 هااای غلظاات

 د.نتااايج باادين گونااه بااو  عصاااره اسااتفاده گرديااد و 

ثیری أتا  یکاال  اشرشیاها بر باکتری  کدام از غلظت هی 

نداشت و مانع از رشد باکتری بار روی محایط کشات    

بار روی   لیتار  گرم بر میلاي  میلي 0واقع غلظت  در نشد.

 6غلظات   در ثیری نداشات. أهاا تا   هی  کدام از بااکتری 

 استاف، اين عصاره روی باکتری لیتر گرم بر میلي میلي
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که پ  از مدت زمان ده  طوریه ب مؤثر بوده اورئوس

گونه رشدی از آن روی محیط کشت مشاهده  روز هی 

 د.شن

MIC  وMLC   باارای باااکتری  عصاااره پنیاارک

گاارم باار  میلااي 6 دو براباار بااا هاار اسااتاف اورئااوس

   .باشد مي لیتر میلي

ترتیب ه ها ب های استفاده شده برای قارچ غلظت

ه کاه با   د،باو  61/30، 1/26، 061، 611و  111 برابر باا 

و   کانديادا آلبیكان  های  برای قارچ MLCو  MICترتیب 

 61/30برابار  ترتیب ه ب 6در جدول  آسپرژيلوس نیجر

 .نمايش داده شده استلیتر  گرم بر میلي میلي 061و 

گیری قطر هاله عدم رشاد   که اندازه دلیل اينه ب

 .روش چاهاک مقادور نباود    ها با استفاده از برای قارچ

ن هادف يعناي سانجش اثرعصااره بار      برای نیل به ايا 

 ODگیری میزان  های مورد مطالعه از روش اندازه قارچ

با استفاده از دستگاه اساپكتروفتومتر اساتفاده گردياد    

 .که روش کار بدين ترتیب است

هاای کشاات قااارچ   میازان جااذب ناوری محاایط  

 و عصااره  بادون  ـ همراه با عصااره   لبیكان آ اکانديد

 6 جادول  در پانجم  تاا  اول وزر از بیوتیک آنتي با همرا

 .نشان داده شده است

نشااان داده شااده  3کااه در جاادول  ریوطااه باا

در  کانديادا آلبیكان   میازان جاذب ناوری قاارج      ،است

هايي که عصاره و ساديم بنازوات اضاافه شاده       یطحم

در روز اول در مقايسااه بااا روز پاانجم بااا عصاااره تااا 

و بااا سااديم بناازوات در هاار دو غلظاات  61/30غلظاات 

 .تر بودبیش

نشااان داده شااده  3کااه در جاادول  ریوطااه باا

در  آسااپرژيلوس چمیاازان جااذب نااوری قااار   ،اساات

هايي که عصاره و سديم بنزوات اضافه شده در  یطحم

روز اول در مقايسه با روز پنجم با عصاره تاا غلظات   

 .و با سديم بنزوات در هر دو غلظت بیشتر بود 61/20

 
 لیتر گرم بر میلي میلي 6سديم بنزوات در غلظت ها در مقابل  قطر هاله غدم رشد باکتری: 0جدول 

 

 متر قطر هاله عدم رشد میلي میكروارگانیسم

 61 استاف آرئوس

 01 اشرشیا کالی

 

 لیتر گرم بر میلي میلي 6سديم بنزوات در غلظت  در مقابل  قارچهاقطر هاله غدم رشد  :6جدول 

 MIC ارگانیسم

 لیتر گرم بر میلي میلي

MLC 

 لیتر گرم بر میلي میلي

 61/30 61/30 کانديدا

 061 061 آسپرژيلوس
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 پنجم تا اول روز از بیوتیک آنتي با همرا و عصاره بدون  -های کشت قارچ کانديدا البیكان  همراه با عصاره  میزان جذب نوری محیط:  3جدول 

میزان جذب  های کشت ساخته شده همراه با مواد افزودني محیط

 روز اول نوری

میزان جذب 

 نوری روز دوم

میزان جذب نوری 

 روز سوم

میزان جذب نوری 

 روز چهارم

میزان جذب نوری 

 روز پنجم                                       

 1861/1 12/0 13/0 12/0 22/0 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 111محیط کشت+عصاره 

 61/1 611/1 133/1 064/0 24/0 +قارچ یترل گرم بر میلي میلي 611محیط کشت+عصاره 

 60/1 341/1 118/1 11/0 616/0 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 061محیط کشت+عصاره 

 63/1 261/1 011/0 111/0 021/0 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 1/26محیط کشت+عصاره 

 26/0 20/0 111/0 111/1 241/1 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 61/30محیط کشت+عصاره 

 00/0 146/1 833/1 260/1 111/1 محیط کشت+قارچ  کانديدا

 11/1 04/1 04/1 01/1 02/1 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 6/1 محیط+آنتي بیوتیک

 16/1 13/1 16/1 10/1 10/1 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 1/1محیط+آنتي بیوتیک 

 310/1 331 448 110/1 060/0 +قارچ ترلی گرم بر میلي میلي 111محیط کشت+عصاره 

 301/1 331/1 131/1 110/1 18/0 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 611محیط کشت+عصاره 

 40/1 441/1 10/0 13/0 11/0 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 061محیط کشت+عصاره 

 61/0 6/0 06/0 11/0 110/1 +قارچلیتر گرم بر میلي میلي 1/26 محیط کشت+عصاره

 221/1 188/1 486/1 300/1 411/1 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 61/30محیط کشت+عصاره 

 61/0 840/1 121/1 60/1 111/1 محیط کشت+قارچ کانديدا

 01/1 04/1 04/1 04/1 01/1 +قارچ لیتر گرم بر میلي میلي 6/1 سديم بنزواتمحیط+

 10/1 10/1 10/1 10/1 16/1 رچ+قا لیتر گرم بر میلي میلي 1/1 سديم بنزواتمحیط+

    

 

 
 

     

 بح 

قطار  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که 

عصاره هیدروالكلي گیااه پنیارک روی    ،هاله عدم رشد

گرم  میلي 61و  6در غلظت استاف آرئوس های  باکتری

در  .میلي متر باود  61و  06ترتیب برابر  هلیتر ب بر میلي

گوناه   های   اشرشایا کاالی  کاه روی بااکتری    صورتي

دهنده اين است کاه ايان گیااه     ی نداشت که نشانثیرأت

ر باشاد و در  ثؤم تواند های گرم مثبت مي روی باکتری

 عدم رشاد  استاندارد قطر هاله سديم بنزواتمقايسه با 

طاوری کاه ايان نتاايج باا      ه از خود نشان داد ب کمتری

 یاهاان گ زا تعادادی نتايجي که اسمیت و همكاران روی 

 باه وسایله  ی مواد غاذايي کاه   هدارگدارويي که  برای ن

خااواني  رم مثباات آلااوده شااده  هاام گاا هااای باااکتری

 .(01)داشت

کاه در   طور که همانها  میزان جذب نوری قارچ

             هااای  در تمااامي غلظاات ،نشااان داده شااده اساات نتااايج

کار برده شده در ايان پاژوهش در روز اول میازان    ه ب

وری تادريج میازان جاذب نا    ه جذب ناوری بااالتر و با   

کاه در روز پانجم کمتارين     طاوری ه کاهش مي يافت ب

مطالعااه بااا  ننتااايج اياا .جااذب نااوری مشاااهده گرديااد

 ،اناد  وهشي کاه شاريفي و همكااران گازارش کارده     ژپ

کمترين و بیشترين میزان جاذب  . (01خواني داشت) هم

گارم   میلاي  111غلظت  درکانديدا آلبیكان   نوری قارچ
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 .باود  22/0و   1861/1ترتیاب معاادل   ه لیتار با   بر میلي

کمتااارين و بیشاااترين میااازان جاااذب ناااوری قاااارچ   

میلااي گاارم باار   111در غلظاات  آسااپرژيلوس نیجاار 

باود ماواد    060/0و  310/1 ترتیاب معاادل  ه ب لیتر میلي

ضد میكروبي استاندارد جذب نوری کمتاری را نشاان   

   .دادند

MIC  وMLC    استاف اين عصاره روی باکتری

لیتار باود کاه اختالفاي      میلاي گارم بار    میلاي  6 آرئوس

 هر دو مساوی بودند. نداشتند و

 MIC  وMLC   آسااپرژيلوس هااای  باارای قااارچ

برای هر دو قارچ برابر بود که ن  کانديدا آلبیكو  نیجر

  .لیتر بود گرم بر میلي میلي 061و  30.61بترتیب برابر 

یااه  گنتايج نشان داد کاه عصااره هیادروالكلي    

باعا   لیتار   گارم بار میلاي    ليمی 61/30پنیرک درغلظت 

در نتیجاه   ( و1به روز 0افزايش توربیديته شده)از روز

گوناه کاه    اثر بازدارندگي از رشد قارچ نداشاته. هماان  

های باالی خود ماانع   عصاره در غلظت ،مشاهده گرديد

غلظت پايین خاود   از رشد قارچ شده درصورتي که در

 111  غلظات  در رشد قاارچ نگذاشاته اسات.    ثیری برأت

)از  باع  کاهش توربیديتاه شاده  لیتر  گرم بر میلي میلي

( ودر نتیجه اثار بازدارنادگي از رشاد    1 به روز 0 روز

نتااايج نشااان داد گونااه کااه  قااارچ داشااته اساات. همااان

ثیر أهاای بااالی خاود تا     عصاره گیااه فقاط در غلظات   

کااهش   بازدارندگي از رشاد قاارچ داشاته اسات و باا     

نتاايج  . رفتاه اسات  باین   ثیر ازأايان تا   ،غلظت عصااره 

                  حاصاااال از اياااان مطالعااااه بااااا نتااااايجي کااااه      

بااارای  Ganodema شاااريفي و همكااااران روی قاااارج

 .(02خواني دارد) هم ،نكهداری مواد غذايي انجام دادند

کااه قاارن بازگشاات بااه طبیعاات و  60در قاارن 

ما شااهد   ،استفاده از گیاهان در درمان نام گرفته است

در زمیناه گیاهاان    هاايي  پاژوهش ن گسترش روز افزو

کناایم کااه روز بااه روز  دارويااي بااوده و مشاااهده مااي

تااری  عرضااه جديااد داروهااای گیاااهي ابعاااد گسااترده

اجارای ايان طار  در راساتای کااربرد عملاي        .يابد مي

ای از اين گیاهان از ديدگاه خواص نگهداری مواد  نمونه

 صدر مناابع گونااگون باه خاوا     .باشاد  غذايي آنها ماي 

میكروبي گیاهان دارويي اشااره شاده اسات  و از    ضد

و نام   Malva sylvestris جايي گیاه پنیرک با نام علمي نآ

گیااهي اسات کاه تاا کناون        common mallowانگلیساي 

خواص نگهداری کننده آن روی ماواد غاذايي بررساي    

پنیرک در گروه تساكین   ،از نظر گیاه پزشكي ،نگرديده

پنیارک باه خااطر داشاتن     شود.  بندی مي ها طبقه دهنده

موسیالژ خاصایت تساكین دهناده دارد، هار چناد کاه       

ساير ترکیبات موجود در اين گیاه از جمله فالونوئیدها 

اين خاصیت نقش دارند. نتاايج   ها نیز در و آنتوسیانین

هاای   غلظات  تواناد در  نشان دادند که ايان عصااره ماي   

خاصااي خاصاایت بازدارنااده داشااته باشااد و از رشااد 

ماااواد غاااذايي مثااال     ی معماااول در هاااا  بااااکتری 

کانديادا   هاايي مانناد   و قارچاورئوس   استافیلوکوکوس

 بكاهد.ن  و آسپرژيلوس نیجر آلبیك
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 گیری نتیجه

نتايج نشان دادند که به مرور زمان از قابلیت 

ماواد  های کشات حااوی    در محیطبازدارندگي عصاره 

تواناد ناشاي از    . اين کااهش ماي  شود غذايي کاسته مي

یااب شاادن ترکیبااات مااوثر در عصاااره بااا ساااير   ترک

ترکیبات موجاود در محایط هاای کشات حااوی ماواد       

نتايج حاصل ار اين مطالعاه و  با توجه به  ،غذايي باشد

 وانتا یاه پنیرک بگبیشتر روی عصاره  های وهشژپبا 

عنوان يک ماده ضاد میكروباي   به یاه گاين  زا در آينده

ثاار جاانبي   عنوان يک مااده طبیعاي باا کمتارين آ    ه و ب

 نمود. پیشنهاد مواد غذايي زهداری بعضي اگبرای ن

 

 تشكر تقدير و 

مطالعااه حاضاار برگرفتااه از پايااان نامااه     

رشاته میكاروب شناساي دانشاگاه      کارشناسي ارشاد 

باشد که مخارج آن را دانشاجو   خلیج فارس بوشهر مي

شناسااي  و در آزمايشااگاه میكااروب پرداخاات نمااوده

وسایله از   . بادين ه اسات دانشكده پزشكي انجاام گرفتا  

راضایه محساني و مرضایه     ،کارشناسان گروه  تمامي

مااا را ياااری حاضاار کااه در انجااام مطالعااه  طاااهرپور

 شود. تشكر و قدرداني مي ،کردند
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Abstract: 
 

Background & aim: Due to the resistance of microorganisms to antibacterial agents, efforts are 
being made by researchers to replace the plant natural substances with antimicrobial properties 
and lower side effects. The aim of this study was hydro alcoholic extract of Malva sylvestris as a 
food preservative with some microorganisms, which further cause contamination of food products 
 

Methods: The present experimental laboratory study was conducted in 2016. Several experiments, 
such as gel diffusion and MIC and MLC measurements were performed to evaluate the storage 
properties of nutrients by a number of microorganisms that are more likely to contaminate food with 
Malva sylvestris extract. After preparing the hydro alcoholic extract, it was applied to the culture 
medium containing tomato juice, grapefruit juice, pineapple juice and wheat flour, which were 
infected with Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans and Aspergillus Niger. 
Correspondingly, the minimum growth inhibitory concentration and the minimum lethal 
concentration of extract as well as sodium benzoate were measured on above microorganisms and 
then the diameter of the growth inhibition zone of extract was compared with standard antibiotics. 
The collected data were analyzed using descriptive statistical tests, i.e. the average of tables and 
graphs.  
 

Results: The present study indicated that at concentrations of 1, 2, 4, 8, and 16 mg/mm of the 
extract, the diameter of the growth inhibition zone for S. aureus is equal to; 6, 12, 15, 18, and 20 
respectively but growth aura was observed for E. coli. On the other hand  the MIC and MBC  of 
extract  at concentrations of  1, 2, 4, 8, and 16 against Aspergillus niger and Candida albicans was 
25, 31, and 125 mg/ml. however, the growth of all microorganisms against sodium benzoate at a 
concentration of 2 mg / mm was stopped and the diameter of the growth inhibition zone was 
observed from 20 to 28 mm.. 
 

Conclusion: The results indicated that this extract in combination with chemical additives 
contaminated with S. areus revealed a high retention effect, but substances contaminated with E. 
coli had no effect on them. Also, this extract had a good effect on foods contaminated with fungi, 
but compared to sodium benzoate, this extract had less effect on all microorganisms. However, we 
hope that in the future, with more work being done on this plant can be used as a suitable 
alternative to food storage instead of chemical additives. 
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