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 چکيده
انید  در ایین ویشوهش اثیر     های داروییی داشیته  دليل داشتن فعاليت ضدميکروبی، استفادهها بهشده از گياهان، طی قرنترکيبات مشتق

مورد ارزیابی  ليستریا اینوکوآو  اشریشيا کوالی ،اورئوساستافيلوکوکوس  ضدباکتریایی روغن کرچک دو واریته اصفهان و مشهد روی

رون بیرا   ( بیه MBCو کشیندگی    (MICگرفیت  بیدین منریور از رون انتشیار دیسیک و کمتیرین غلریت بازدارنیدگی          قرار 

میورد   GC/MS وسيله دسیتگاه روغن کرچک توسط دستگاه سوکسله با حالل نرمال هگزان استخراج و به ميکرودایلوشن استفاده شد 

غير از بود، به %2/12-22های مورد آزمایش بين های کرچک روی باکتریروغن MICهای تهيه شده، تحليل قرار گرفت  براساس رقت

 %111، هر دو واریته در غلریت  MBCبرآورد شد  در آزمون  %22/6-2/12بين کوالی اشریشيا روغن کرچک واریته اصفهان که روی 

لئيک اسيد مربوط به روغن کرچک واریتیه  بيشترین مقدار او ،GC/MSها شدند  بر مبنای تجزیه و تحليل موجب غيرفعال شدن باکتری

، کیه در روغین کرچیک    %949/1و والميتيک اسيد  %293/1، جنتيسيک اسيد %313/1چنين ریسينویئک اسيد به مقدار اصفهان بود  هم

 کرچیک  واریتیه  دو هیر  روغن مطالعه، نتایج اساس بر واریته اصفهان موجود، اما روغن کرچک واریته مشهد فاقد این ترکيبات بود 

 واریته با مقایسه در اصفهان واریته ضدباکتریایی خاصيت مجموع در اما داشتند، اشریشيا کوالی روی را ضدباکتریایی اثر ینبيشتر

ترین عوامل بازدارنیدگی  های چرب غيراشباع از مهموجود ترکيبات فنلی، کامفوری و اسيد رسد،می نرربه شد  برآورد ترقوی مشهد

تیوان از ایین   باشد  با توجه به خاصيت ضدميکروبی روغن کرچک، میی می شيا کوالییاشرک واریته اصفهان روی بيشتر روغن کرچ

 بيوتيک طبيعی در صنایع غذایی استفاده نمود  دارنده و آنتیعنوان یک نگهترکيب به
 

 روغن کرچک، حداقل غلرت بازدارندگی، حداقل غلرت کشندگی، انتشار دیسک :های کليدیواژه
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 مقدمه

عنوان مااده  صورت گسترده و بهها بهها و چربیروغن   

خام در غذاها، محصوالت آرایشای و بهداشاتی، صانایع    

داروسازی، تولید صاابون و محصاوالت دیگار باه کاار      

باکتریاال، در  هاای دارای خاواآ آنتای   روند. روغان می

داری و فراینااد مااواد غااذایی، باارای درمااان حااوزه نگااه

هاا جهات   هاا و لوسایون  فرموالسایون کارم   ها،جراحت

هاای  باشاند. روغان  های پوستی مفید مای درمان بیماری

گیاهی در عین مایع بودن از مقاومت بیشتری برخاوردار  

 ,Bauchart بوده و نسبت به اکسیداسیون پایدار هستند 

های گیاهی حاوی اساید  . مزیت استفاده از روغن(1993

 علات ایان  ی و آرایشای باه  در صنایع بهداشت اولئیک باال

ست که نسبت به حرارت پایدارتر بوده و کمتار حالات   ا

 شااودروغاان و چرباای بااه دنبااال اساات مال حاا  ماای 

(Manpree et al., 2012). علت ها بهچنین این روغنهم

داشتن مواد ف ال فنولی، آلکالوئیدی و اسایدهای چار    

 رد و باکتریایی بااال هساتند  غیراشباع دارای خواآ آنتی

دارنده طبی ی در صانایع  عنوان نگهصنایع داروسازی و به

 غذایی مورد اسقبال زیادی قرار گرفته است.  

کرچااک خااوراکی در صاانایع غااذایی، در    روغاان    

عناوان یاک   هاا، باه  دهندههای مواد غذایی، ط مافزودنی

شاود. در  استفاده مای  هابندیمهارکننده غالب و در بسته

گنادم و   بارن،، ، کرچک بنگالدش، نپال و پاکستان، هند،

کااه  کناادحبوبااات را از پوساایدن حفااو و متوقاا  ماای

عنوان یک روغن ارزان قیمت و حاوی اساید  تواند بهمی

در  .. اولئیک باال، رقیاب خاوبی بارای روغان زیتاون و     

  (.Jitendra and Ashish Kumar,  2012) صن ت باشد

یایی، هاای شایم  دارناده با توجه به اثارات مرار نگاه      

کنندگان و تولیدکنندگان ماواد غاذایی، خواهاان    مصرف

هاا و  هاای طبی ای نریار اساان     دارناده استفاده از نگاه 

باشند که عالوه بار افازایش زماان    های گیاهی میعصاره

هااای دارناادهماناادگاری غااذا از اثاارات نااام لو  نگااه 

  (.Kushwah and Sing,  2012) شیمیایی در امان باشند

وهش ها وتحقیقااتی کاه تاا باه حاال  روی      بیشتر پژ   

روغن ها از جمله کرچاک و زیتاون انماام شاده روی     

ف الیت آنتی اکسیدانی آنها بوده، وتحقیقات بسیار اندکی 

در زمینه ف الیت ضد باکتریایی این روغنهاا انماام شاده    

 است.

( اثر ضدباکتریایی اسان  دانه 2112و همکاران )مامو    

 1و  رگانیسم گرم مثبت و منفای میکروا 21کرچک روی 

گونه قارچ را بررسی و به این نتیمه رسیدند که حاداق   

هاا باین   غلرت بازدارندگی اسان  کرچک روی باکتری

هاای  و روی قاارچ  لیتار گرم بر میلیمیلی (5/12-25/1)

 باشدمی گرم بر میلی لیترمیلی (5/12-25مورد م ال ه  )

(Momoh et al., 2012). و  زارایای  هاای بق پاژوهش ط

 روغن دانه(، حداق  غلرت بازدارندگی 2112)همکاران 

، اساتافیلوکوکو  اورئاو    روی نیمریه واریته کرچک

بااین  سااودومونا  ائرونینااوزاو  سااوبتیلی  باساایلو 

 Zarai) محاسبه شاد  لیترمیکروگرم بر میلی (311-121)

et al., 2012.)  

چگاونگی   تردید شرایط اقلیمی و آ  و هوایی بار بی   

دنبال آن میزان ترکیباات مختلا    رشد گیاه کرچک و به

چناین  هام (. Oqunniyi, 2006) باشاد پذیر میگیاه تاثیر

بکارگیری جذ  نوری برای ت یین اثرات بازدارنادگی و  

کشندگی روغن کرچک به همراه عدم وجاود اطالعاات   

در خصوآ اثرات بازدارندگی روغان کرچاک واریتاه    

هااا ماننااد  وی برخاای باااکتری )اصاافهان و مشااهد( ر 

 باشاد. های نوآورانه این تحقیق میاز جنبه لیستریااینوکوآ
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این اسا  در این پژوهش از دو ناوع واریتاه روغان     بر

کرچک با دو شارایط آ  و هاوایی متفااوت اساتفاده و     

هادف   آنالیز شد.  GC/MS  نها توسط دستگاهآترکیبات 

شایمیایی و   آناالیز ترکیاب  از انمام این پژوهش بررسی 

باکتریایی روغن کرچک )واریتاه اصافهان و   خواآ ضد

هااای شاااخا غااذایی و مقایسااه مشااهد( روی پاااتونن

هااای بیوتیااکهااای مااورد آزمااون بااا آنتاای   روغاان

 )اریترومایسین، جنتامایسین و کلرامفنیک ( است.

 

 هامواد و رون
  دو واریته کرچک دانهتهيه 

ن رضاوی شاهر   از اساتان خراساا   مشاهد  دانه کرچک   

و دانه کرچک اصافهان از   12315مشهد با کد هرباریوم 

استان اصفهان بخش بن رود روددشت شارقی روساتای   

آوری جماع  پاییزدر فص   12311کفران با کد هرباریوم 

توساط   هاا ناام علمای آن   هاا باه هماراه   اصالت دانه .شد

ماورد  فردوسای مشاهد    گاهدانش شناسیپژوهشکده گیاه

   ت.قرار گرفتایید 
 

 استخراج روغن دانه کرچک

گرم از دانه کرچاک دو واریتاه جداگاناه باا      511ابتدا   

درصد به مدت  39گزان نرمال هآسیا  پودر و با حالل 

ساعت توسط ابزار سوکسله استخراج گردیاد. روغان    9

در  شاد ساپ    استخراج شده در بشرهای استری  ریخته

 وغان جادا  حالل از ر تا کامالً گرفتکپسول چینی قرار 

  (.Momoh et al., 2012) شد
 

  هیای دسیتگاه های مورد آزمون با استفاده از آناليز روغن

GC و   GC/MS 

هااا بااا اسااتفاده از  هااای موجااود در روغاان ترکیااب   

و گااااز ( GCهاااای گااااز کرومااااتوگراف ) دساااتگاه

باا   (GC/MS) سن، جرمیکروماتوگراف متص  به طی 

 Agilent Technologies)) ماادل گاااز کروماااتوگراف

7890A  باا   سن، جرمای و کروماتوگراف متص  به طی

 (C inert MSD Agilent Technologies 5975) مادل 

phenyl methyl silox  5 5%-HP) ممهاز باه ساتون   

°325c) ، 5 با دامنه لسیو درجه س 231تا  11دمای آون 

درجاه   291و دماای تزریاق   بار دقیقاه   لسیو سدرجه 

، نوع تزریاق اساپلیت   21به  1 نسبت اختالط، لسیو س

لیتار بار دقیقاه    میلای  3هلایم باا سارعت    با گاز حاما   

هاای  ها به کمک شاخاشناسایی طی  .شناسایی شدند

( (C7-C25 های نرمالآنها با تزریق هیدروکربن بازداری

 ها صورت گرفت وتحت شرایط یکسان با تزریق روغن

ود با مقادیری کاه در مناابع مختلا  منتشار گردیاده با      

های بازداری کوان ، زماان  مقایسه شد. عالوه بر اندی 

توجه قرارگرفات و بررسای    ها نیز موردبازداری ترکیب

هاا انماام   های جرمی نیز جهت شناساایی ترکیاب  طی 

هاای صاورت گرفتاه باا اساتفاده از      گرفت و شناساایی 

هاای اساتاندارد و اساتفاده از    های جرمای ترکیاب  طی 

 Database/ Wiley7n.1خاناه  اطالعات موجاود در کتاب 

ئید گردید. درصد نسبی هر کدام تأ GC/MSدر کامپیوتر 

ها با توجاه باه سا      دهنده روغنهای تشکی از ترکیب

 دساات آماادزیاار منحناای آن در طیاا  کروماااتوگرام بااه

(Zarai et al., 2012.)  
 

 مورد آزمون هایميکروارگانيسم

لیستریا  ،اتوننهای پمیکروارگانیسم از پژوهش این در   

 اسااتافیلوکوکو  اورئااو ، (ATCC 33090) اینوکااوآ

(ATCC 25923 )شاایاکلییو  اشر (ATCC25922)  از

شناسی دانشکده کشاورزی، علوم و صنایع بخش باکتری

 غذایی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید.
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 هاميکروارگانيسمسازی فعال

درجااه  -91داری شااده در هااای نگااه بتاادا کشاات ا   

باه مادت    و منتقا   BHIبگوشت آبه محیط  لسیو س

 سلسااایو درجاااه  33سااااعت در دماااای   19-11

دار گذاری گردید. سپ  در محیط کشت شایب گرمخانه

ممااددا تلقاای  و جهاات اسااتفاده در طااول آزمااایش در 

د. بارای تهیاه   داری شا نگاه  سلسایو  درجه  9یخچال 

ها از روش سنمش نوری با اساتفاده  میزان تلقی  باکتری

ز اسااپکتروفتومتر اسااتفاده شااد. یااک لااو  از سااویه   ا

لیتار  میلی 25میکروبی مورد نرر تحت شرایط استری  به 

آ  مق ر استری  جهت تهیه سوسپانسیون منتق ، ساپ   

تا هنگاام برابار شادن دانسسایته ناوری آن باا محلاول        

مک فارلند توسط آ  مق ر استری  رقیاق   5/1استاندارد 

 .(Akhondzadeh et al., 2003) شد
 

 غلرت بازدارندگی کمترینتعيين 

حداق  غلرت بازدارندگی براسا  روش میکروبراث    

 ساریالی  ها در دامنه غلرت. روغندایلوشن ت یین گردید

. به منرور مورد آزمون قرار گرفتند درصد 135/1تا  111

مولرهینتاون باراث    اختالط کام  روغن و محیط کشات 

 )مرک آلماان(  91تویین وزنی  درصد 5/1 ،لمان(آ)مرک 

 به روغن اضاافه و توساط دساتگاه اولتراتاوراک  مادل     

T25 basic LKA همگان طور کاما   دقیقه به 1مدت به 

 ایخاناه  31هاای میکروپلیات   به هر یک از چاهک .شد

 5/1 که کنتارل منفای اسات،    12 غیر از چاهک شمارهبه

 cfu/ml باکتریایی با شامارش از سوسپانسیون  میکرولیتر
مدت به سلسیو درجه  33در دمای  اضافه و 5/1× 911

کادورت   سپ  و گردیدگذاری گرمخانه یک شبانه روز

در طاول ماوج    ELX808االیزاریادر   آن توسط دساتگاه 

سازی نموناه  آماده منروربه .شد گیریاندازه نانومتر 121

جاز  همنرور حذف میزان جذ  سایر ترکیبات ب)به شاهد

چناین محاسابه محادوده    و هام  هاممیکروارگانیست داد 

MIC   جاااز افااازودن  ه روش ذکااار شاااده بااااال بااا

 طور دقیق در دو تکارار انماام شاد.   هب هامیکروارگانیسم

باا  TTC کرولیتار م ارف   یم 51به آن  MICبرای ت یین 

در هار چاهاک اضاافه و     لیترگرم بر میلیمیلی 5غلرت 

درجه  33انکوباتور  درونساعت دوباره  3مدت سپ  به

 گاذاری شاد. یاک غلرات بااالتر از     گرمخانه سلسیو 

آخرین غلرتی که رنگ قرمز تترازولیوم به خاود گرفتاه   

 Hatami et) عصاره در نرر گرفته شد MICعنوان بود به

al., 2014).  
 

 کشندگیغلرت  کمترینتعيين 

هاای  از غلرات  غلرت کشندگی، کمترینبرای ت یین    

محاایط کشاات ، بااروی MICفاقااد کاادورت در آزمااون 

اولین غلرتی  نوترینت آگار عم  کشت صورت گرفته و

 MBCعناوان  باکتری مشااهده نشاود باه    آن رشد که در

های غلرتکرولیتر از یم 11 گردد. بدین منرورت یین می

های حااوی  پلیت بهو  فاقد کدورت میکروپلیت انتخا 

منتق  شد. محیط کشت نوترنیت آگار در شرایط استری  

 سلسایو  درجاه   33 دماای  در هطور وارونا  ها بهپلیت

 گذاری قرار گرفتاه تحت گرمخانهمدت یک شبانه روز به

رشاد نکارد    میکروارگانیسامی های    آن در پلیتی کاه و 

  (.Moreire et al., 2005) ت یین شد MBC عنوان به
 

اثر ضد باکتریایی عصاره های مورد آزمون به رون  تعيين

 انتشار دیسک

نسیون باکتریایی با کدورت م ادل نیم مک ابتدا سوسپا   

فارلند تهیه ساپ  باا اساتفاده از ساوآ  اساتری  روی      

 های حاوی محیط کشات مولرهینتاون آگاار   س   پلیت

های کاغاذی  عم  کشت انمام شد. دیسک)مرک المان( 
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 111سااخت شارکت سایگما حااوی      مترمیلی 1 با ق ر

ها منتق  تم ال ه روی پلی های موردروغنمیکرولیتر از 

 سلسایو  درجه  33 ساعت در انکوباتور 29و به مدت 

گذاری، ق رهالاه  گذاری گردید. پ  از گرمخانهگرمخانه

 ,.Manik et al)گیری قرار گرفات مهار رشد مورد اندازه

2013)   
 

 (کنترل مثبت بيوتيک تعيين قطر هاله آنتی

 و اریترومایسین ،بیوتیک )جنتامایسینهای آنتیدیسک   

 میکروگارم  31 و 15 ،11ترتیاب حااوی   بهکلرامفنیک ( 

 ایاران  از البراتوار پژوهشی و تولیدی رشاد  بیوتیکآنتی

حاوی  های در پلیت هاپ  از انتقال باکتری. گردیدتهیه 

هااای بیوتیااکآنتاای ،مولرهینتااون آگااارمحاایط کشاات 

، جنتامایسااین روی لیسااتریااینوکوآاریترومایسااین روی 

، و کلرامفنیکاااا  روی   اورئااااو اسااااتافیلوکوکو

چناین  عنوان کنترل مثبت استفاده شد. هام به اشرشیاکلی

ماورد   هاای روغان ها باا  بیوتیکاثر بازدارندگی این آنتی

 ,.Momoh et al) گرفات قارار  آزماون ماورد مقایساه    

2012). 

این م ال ه نیاز به آنالیز آماری مشخا نادارد، بلکاه      

های انمام شده محادوده  از طریق مقایسه کدورت کشت

  شودها ت یین میبر باکتریروغن اثر ضد باکتریایی 

 

 

 هایافته

ب د از سه بار تکرار هر آزماون، از نتاای،، میاانگین و       

هاای ت یاین محادوده    انحراف م یار گرفته، سپ  گراف

MIC اسااالید رایاات رساام گردیااد.  افاازارتوسااط ناارم

قای نماودار   شاده، بار اساا  محا  تال    های رسمگراف

 و )میکروارگانیسام، روغان   کدورت مرباوط باه تیماار   

 روغنمحیط کشت( با نمودار کدورت مربوط به شاهد )

 هاای روغان و محیط کشت( محدوده اثر ضادباکتریایی  

 کنند.  مورد نرر را مشخا می
 

 (MIC  گیغلرییت بازدارنیید کمتییرین محییدوده تعيییين

بییه رون بییرا   دو واریتییه دانییه کرچییک هییایروغیین

 ميکرودایلوشن

شاده،  هاای رسام  بر اساا  تمزیاه و تحلیا  نمودار      

دو هااای محاادوده کمتاارین غلراات بازدارناادگی روغاان

های ماورد آزماون باین     روی پاتونن دانه کرچک واریته

ای از نمونااه ،(1) نمااودارکااه در بااود  درصااد 25-5/12

البته الزم به ذکار  رسم شده آورده شده است های نمودار

است که محدوده کمتارین غلرات بازدارنادگی روغان     

 25/1-5/12 شایا کلای  یاشرروی کرچک واریته اصفهان 

 .بود درصد
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 شیاکلییاشر محدوده کمترین غلرت بازدارندگی روغن کرچک واریته مشهد روی -(1) نمودار

 

 
 شیاکلییاشر رچک واریته اصفهان رویمحدوده کمترین غلرت بازدارندگی روغن ک -(2) نمودار

 
 

باه   حداق  غلرات بازدارنادگی  ت یین اسا  نتای،  بر   

حداق  غلرت بازدارندگی  ،(TTC) روش افزودن م رف

لیساتریا  روی اصفهان  و کرچک واریته مشهد دانه روغن

 25 شاایاکلییاشرو  اسااتافیلوکوکو  اورئااو  ،اینوکااوآ

یته اصفهان روی به غیر از روغن کرچک واربود.  درصد

مشاهده شد. باه ایان ترتیاب     درصد5/12 که اشرشیاکلی

جذ  روش حداق  غلرت بازدارندگی به محدوده نتای،

افازودن   نتاای،  تار از نوری و رسم گاراف بسایار دقیاق   
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داناه  های دو واریته روغنبر این اسا   باشد.م رف می

هاای ماورد   ننکرچک خاصیت بازدارنادگی روی پااتو  

د اما روغن کرچک واریته اصفهان خاصیت داشتن آزمون

تااری روی باااکتری گاارم منفاای   ضاادباکتریایی قااوی 

 .(3)نمودار  از خود نشان داد شیاکلییاشر

 

 

 
 های مورد آزمون به روش افزودن م رفهای دانه کرچک روی باکتریمقایسه اثر ضد باکتریایی روغن -(3) نمودار

 

قادرت کشاندگی    ،طبق سه تکرار انمام شده آزمایش   

فقاط  های ماورد آزماون   روی پاتوننهای کرچک روغن

  مشاهده شد درصد111در غلرت 

بیشترین ق ر هاله مهاار رشاد    (2) و (1) ولاطبق جد   

درصد مربوط به روغن کرچک  51و  111در دو غلرت 

 بود. لیستریا اینوکوآواریته مشهد روی 
 

 

 درصد 111در غلرت  متربر حسب میلی ه مهار رشدق ر هال میانگیناثر نوع روغن بر -(1)جدول 

 اشرشياکلی استافيلوکوکوس اورئوس ليستریا اینوکوا روغن کرچک واریته

 mean±SD11 mean±SD 5/3 mean±SD3 اصفهان

 mean±SD11 mean±SD 9 mean±SD3 مشهد

 
 درصد 51اثر نوع روغن بر ق ر هاله مهار رشد در غلرت  -(2)جدول 

 اشرشياکلی استافيلوکوکوس اورئوس ليستریا اینوکوا واریتهروغن کرچک   

 mean±SD3 mean±SD 5/3 mean±SD5/3  اصفهان       

 mean±SD11    mean±SD 5/3 mean±SD 3 مشهد      

 

                      ه آورده شد (3)های میکروبی مورد آزمون در جدول سویه     بیوتیک مورد م ال ه روی نتای، مربوط به تاثیر سه آنتی

 است.                                                                             
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 متر()میلی بیوتیک روی ق ر هاله مهار رشداثر نوع آنتی -(3)جدول 

 

 
 

    
 
   
بیشاترین ق ار هالاه مرباوط باه       3جدول  با توجه به   

 با ق ار هالاه    اشرشیاکلی بیوتیک کلرامفنیک  رویآنتی

mm31  و کمتاارین ق اار هالااه باااmm 12  مربااوط بااه

   .باشدمی لیستریااینوکوآ بیوتیک اریترومایسین رویآنتی
 

 های دانه دو واریتیه شناسایی وآناليز ترکيبات روغننتایج 

 GC/MS توسط دستگاه کرچک

 

 

 هانمهمترین ترکیبات موجود در  روغن کرچک واریته اصف -(9)جدول 

  درصد تاثيرات ترکيب اصلی شکل ملکولی نام ترکيب ردیف

 C18H34O2 اولئیک اسید 1
 اسید چر  غیر اشباع 

ضد قارچ -ضد مخمر

 -ضد سرطان
593/31 

 93/12 ضد سرطان  C13H15N بنزن هگزنی (-5) - 9سیانو،-1 2

اعاسید چر  غیر اشب C18H32O2 لینولئک اسید 3  
ضد قارچ -ضد مخمر

 ضد باکتری-ضد سرطان
993/3  

ضد قارچ-ضد باکتری  C9H14N2O -2-دی متی -1 ،9اتی -5 9  111/3  

رلینولئک اسید متی  است 5  C19H34O2 153/2 ضد باکتری استر  

393/1 آنتی اکسیدان اسید چر  C16H32O2 پالمتیک اسید 1  

313/1 ضد باکتری اسید چر  C18H34O3 ریسینوئیک اسید 3  

533/1  اسید چر  C14H24O4SI2 جنتیستیک اسید 9  

 
 

 

 

 اشرشياکلی استافيلوکوکوس اورئوس ليستریا اینوکوآ     آنتی بيوتيک           

 -     -              12                (µg15)ریترومایسینا      

 -     22             -           (µg 11)جنتامایسین        

 31   -              -                (µg 31)کلرامفنیک         
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 مهمترین ترکیبات موجود در روغن کرچک واریته مشهد -(5) جدول

 ميزان درصد تاثيرات ترکيب اصلی شکل ملکولی نام ترکيب  ردیف

 اسید چر  غیر اشباع C18H34O2 اولئیک اسید 1

ضد قارچ -ضد مخمر

ضد -ضد سرطان

 باکتری

21 

 91/13 ضد قارچ-ضد باکتری  C9H14N2O -2-دی متی -9،1اتی -5 2

 333/11 باکتریضد  ترکیبات الدئیدی C18H34O اکتادسنوال-3 3

 31/9 ضد باکتری اسید چر  غیر اشباع C18H32O2  لینولئیک اسید 9

 23/9 ضد باکتری استر C19H36O3 استر ریسونئیک اسید 5
 

 

 گيریبحث و نتيجه

 -ن )اصافهان در این تحقیق روغن کرچک واریته ایارا    

مشاااهد( خاصااایت بازدارنااادگی روی ساااه پااااتونن  

لیساااااتریااینوکوآ، اساااااتافیلوکوکو  اورئاااااو  و )
( ازخود نشان داد ولی روغن کرچک واریته اشریشیاکلی

اصاافهان بازدارناادگی بیشااتری روی ایاان سااه پاااتونن  

داشت. روغن دو واریته در  اشریشیاکلیمخصوصا روی 

پاتونن هاای  درصد خاصیت کشندگی روی  111غلرت 

مورد آزمون داشاتند ودرآزماون انتشاار دیساک روغان      

کرچک واریتاه مشاهد باا آنتای بیوتیاک اریترومایساین       

 توانست برابری کند.  

ترکیباات   GC/MSبر اسا  تحقیقات، طباق تحلیا       

اصاالی روغاان دانااه کرچااک حاااوی اساایدهای چاار   

غیراشباع اسید اولئیک اسید، لینولئیاک اساید، پالمیتیاک    

باشاد کاه همگای دارای اثار     ، ریسونئیک اسید مای اسید

 باشااندضاادباکتری، ضاادقارچی و ضدساارطانی ماای   

(Kalemba&Kunica, 2003). هاای  ها و روغان عصاره

حاص  از یک گونه گیاهی براساا  جررافیاایی من قاه،    

تواند دارای ترکیباات  فص  برداشت، مرحله رشد و... می

حاتمی م ال ات  در .(Lord et al., 2003) متفاوت باشد

( عصاره آبی واریته اصفهان خاصایت  2119همکاران ) و

از عصااره   اشرشایاکلی بازدارندگی بیشتری روی باکتری 

آبی واریته مشهد داشت، آنها وجود ترکیباات اسایدهای   

چناین  هام  چر  غیراشباع از جمله اسید رسیسنولیک و

بای  آعصااره   ترکیبات آلکالوئئیدی و فنلی بیشتری را در

 ,.Hatami et al) ک واریته اصافهان نسابت دادناد   کرچ

2014). 
 (5) و( 9)در پژوهش حاضر با توجه به نتای، جداول    

GC/MS  اولئیاک  حااوی   روغن کرچک واریته اصافهان

 اسید، لینولیئک اسید، پالمیتیک اسید و ریسینوئیک اساید 

 313/1 و 393/1، 993/3، 593/31بااه میاازان  ترتیااببااه

اولئیاک   روغن کرچک واریتاه مشاهد   ترکیبات درصد و

اکتادسانوال  -3، 3/9لینولئیاک اساید    ،21 به میازان  اسید

 .باود درصاد   23/9و استرهای ریسینوئیک اساید   33/11

ضاادباکتری، ضاادقارچ و  اثاارات دارای ایاان ترکیبااات

هاا  عملکرد بازدارندگی آندر واقع د نباشضدسرطان می

 اساات هااامیکروارگانیساامروی ف الیاات پلیماارازی در 
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(Grossman et al., 2001).  مانناد چناین ترکیبااتی   هام 

تواند بار روی  میعنوان یک آنزیم لیپاز پالمیتیک اسید به

گرم منفی که غشاا  خاارجی    هایدیواره سلولی باکتری

و از ایان   ثر بودهؤم آن شام  الیه لیپوپلی ساکارید است

را تخریب و مانع از تکثیار بااکتری    طریق دیواره سلولی

 ;Mary Kenza and yasmin, 2011) شاوند  گرم منفای 

Grossman et al., 2001)   ترکیبااات ریسااینوئیکی و

باا مهاار سانتز موکوپپتیاد دیاواره       نیاز  ریسینوئیک اسید

هاای گارم منفای، باعا  از باین      سلولی میکروارگانیسم

   .(Oqunniyi, 2006) شودرفتن دیواره سلولی می

در روغان  ذکرشاده   ترکیباات  ، GC/MS ق نتاای، بط   

کرچک واریته اصفهان بیشتر از روغان کرچاک واریتاه    

تواند تااثیر بازدارنادگی بیشاتر    این پدیده می مشهد بود.

روغاان دانااه کرچااک واریتااه اصاافهان را روی باااکتری 

محصاوالت  در ایان م ال اه توجیاه نمایاد.      اشرشیاکلی

هاای  دلیا  وجاود آ   کشاورزی اصافهان باه   هایزمین

و شاارایط اقلیماای خاااآ بساایار غناای و   زاینااده رود 

تاوان از روغان   . نتیمه کلی اینکه مای باشندمیارزشمند 

چناین  کرچک واریته اصفهان در صنایع داروسازی و هم

دارنده قوی در صنایع غاذایی اساتفاده   به عنوان یک نگه

اساید اولئیاک    حاویکرد. روغن کرچک واریته اصفهان 

ن ارزان قیمات و  تواند یاک جاایگزی  است که می ییباال

ها در صنایع آرایشای باه   ها و لوسیونعالی در نرم کننده

زیتاون باشاد.  قیمات از جملاه   هاای گاران  جای روغان 
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Abstract 
For centuries, antimicrobial compounds derived from plants, have been used for medicinal treatment. The 

aim of this study was to evaluate the antibacterial activity of castor seed oil extracted from Mashhad and 

Isfahan varieties on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Listeria inocula. The sensitivity of the 

indicator bacteria was evaluated using disc diffusion technique and minimum inhibitory concentration 

(MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were tested by broth micro-dilution assays. Oil 

from castor seeds was extract by Soxhlet method and the extracted oils were analyzed by a gas 

chromatograph connected to a mass spectrometer (GC/MS). According to the results of various dilutions 

of the extracts, MIC for castor oils ranged 12.5-25%, except for the Isfahan variety that was estimated at 

6.25-12.5% for E. coli. The two varieties of castor oils showed the MBC activity on the indicator organisms 

at the original (100%) concentration. Based on GC/MS data, ricinoleic acid (1.307%), genetistic acid 

(0.597%) and palmitic acid (1.947%) were detected in oil extracted from Isfahan variety; meanwhile these 

compounds did not found in Mashhad variety. According to the results, the two castor varieties had 

antibacterial impact on E. coli. In addition, the overall antimicrobial activity of Isfahan variety was higher 

than Mashhad type. It seems that the presence of phenolic compounds as well as camphoric and unsaturated 

fatty acids is the major reason for the higher antibacterial effect of Isfahan variety on E. coli. Considering 

the inhibitory impact of castor oil, it can be used as a natural preservative in food industry.  
 

Key words: Oil castor from Ricinus Communis L, Minimum Inhibitory Concentration, Minimum 

Bactericidal Concentration, Disc diffusion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




