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Abstract 
Introduction: Due to the resistance of microorganisms against antibiotics, the use of medicinal 
herbs as alternative medicines has become commonplace. The purpose of this study was to 
explore the antimicrobial effects of aqueous, ethanolic and acetonic extracts of Rosa damascenon 
on E. coli as one of the most common pathogenic bacteria. 
Methods: Extraction was carried out using soaking method. To determine the antimicrobial 
effect of different extracts of Rosa damascenon, Agar diffusion and minimum inhibitory 
concentration (MIC) methods were employed. 
Results: The results showed that ethanolic extract has better antimicrobial effect than other 
extracts. The halo size and the minimum inhibitory concentration for the ethanolic extract of Rosa 
damascenon were 21mm and M=25μg / ml respectively. The aqueous extract of Rosa 
damascenon was free of any antimicrobial effect against E.coli. 
Conclusions: Because of the antimicrobial activity of ethanolic extract of Rosa damascenon, 
clinical studies can be conducted to illuminate the effectiveness of ethanolic extract of Rosa 
damascenon in treating infections. 
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 کیدهچ

در برابر آنتی بیوتیک ها، استفاده از گیاهان دارویی بعنوان جایگزین مناسب، امری مهم و  هاسمیکروارگانیبه علت مقاومت م :مقدمه

آبی، اتانولی و استونی گل محمدی بر روی  یهاهدف از انجام این مطالعه، بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره. باشدیضروری م

 .باشدیبیماری زا م یهایباکتری اشرشیاکلی به عنوان یکی از شایعترین باکتر

به  تلف گل محمدی نسبتمخ یهاعصاره گیری به روش خیساندن انجام گرفته و برای تعیین خاصیت ضدمیکروبی عصاره روش کار:

استفاده  (Minimum inhibitory concentration)و حداقل غلظت مهارکنندگی  از روش انتشار در آگار Escherichia coliباکتری 

 گردید.

نندگی ها دارد. قطر هاله و حداقل غلظت مهارکنتایج نشان داد که عصاره اتانولی اثر ضدمیکروبی بیشتری نسبت به سایر عصاره ها:یافته

. عصاره آبی گل محمدی نسبت به باکتری مورد باشدیم mg/ml 25و  mm 21برای عصاره اتانولی گل محمدی به ترتیب برابر 

 است.مطالعه فاقد خاصیت ضد میکروبی بوده 

با انجام تحقیقات  توانیبا توجه به مشخص شدن خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی گل محمدی در این پژوهش؛ م گیری:نتیجه

 بیشتربا استفاده بالینی از این عصاره به درمان عفونتها کمک نمود.

 :کلیدی واژگان

 عصاره

 گل محمدی

 خاصیت ضدمیکروب

 اشرشیاکلی
 

 

 

مقدمه

نسبت به آنتی  هایامروزه با توجه به مقاومت روز افزونی که باکتر

، دهندیاز خود نشان م هاسمیکروارگانیبیوتیک ها ی مشتق از م

استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی موجود در گیاهان به عنوان 

طبیعی که اثرات کشندگی و بازدارندگی بر عوامل  ییهابیترک

. از دیرباز [1] بیماری زا دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

تا کنون، گیاهان دارویی به واسه خواص دارویی موجود در 

ترکیبات آنها، به طور گسترده در طب سنتی و پزشکی نوین 

. به علت اثرات جانبی آنتی بیوتیک ها و [2] شوندیاستفاده م

در برابر آنها، گیاهان دارویی از  هاسمیکروارگانیافزایش مقاومت م

 باشندیباکتریایی برخوردار م یهامحبوبیت زیادی در برابر عفونت

. از این رو محققان، به بررسی ترکیبات فعال استخراج شده [3]

 یهاسمیکروارگانیمختلف گیاهی جهت از بین بردن م یهااز گونه

 یهای یکی از گونه. گل محمد[4] باشندیبیماری زا عالقه مند م

گل سرخ )رُز( است و متعلق به گیاهان خانواده روزاسه و نام علمی 

که  دهدی. مدارک تاریخی نشان مباشدیم Rosa damasceneآن 

زادگاه آغازین این گل سرزمین کهن ایران و البته مناطق دیگری 

از خاورمیانه است. اکنون گل محمدی در مناطق مختلف ایران 

نظیر کاشان، قمصر، راوند، میمند و مناطقی از فارس، آذربایجان 

گل محمدی گوناگونی از  یها. فرآوردهشودیو قزوین کشت م

گالب، و اسانس یا عطر را  توانیکه از آن جمله م شودیتهیه م

نام برد. همچنین در کشور کره چای گل محمدی مورد استفاده 

 .[7-5]گیرد یقرار م

د کننده های ایجاباتوجه به اینکه اشریشاکلی یکی از مهمترین باکتری

از  های بیمارستانی یکیهای بیمارستانی بوده و کنترل عفونتعفونت

ت غالب باشد و باتوجه به مقاوممسائل مهم بهداشتی و درمانی می

که از  ها، برآن شدیمبیوتیکها به به طیف وسیعی از آنتیاین باکتری

 گیاهان دارویی که دارای اثر ضد میکروبی باشند بعنوان جایگزین

ها استفاده کنیم. لذا در این تحقیق اثر ضد بیوتیکمناسب آنتی

( بر Rosa damascenaمختلف گل محمدی ) یهامیکروبی عصاره

 مورد بررسی قرار گرفته است. اشرشیاکلیباکتری 

 مقاله پژوهشی

http://dx.doi.org/10.21859/nkjms-110301
https://orcid.org/0000-0002-3249-9577
https://orcid.org/0000-0001-6666-0878


 

3 

 1398 پاییز ،3 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

روش کار

آزمایشگاهی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم -این مطالعه تجربی

اده مورد استف یهاپزشکی خراسان شمالی انجام شد. کلیه محیط کشت

 Tryptic soyو  Mueller Hinton Agarدر این تحقیق شامل 

broth ا(ز شرکت Merck  بود. میکروارگانیسم مورد استفاده )آلمان

در این تحقیق از کلکسیون باکتری و قارچهای صنعتی ایران خریداری 

. اندام هوایی گیاه باشدیم( ATCC=  25922) شد که دارای مشخصه

گل محمدی در فصل بهار از ناحیه خراسان شمالی جمع آوری گردید، 

، به صورت پودر تهیه شد و از آنها جهت و بعد از خشک کردن در سایه

آزمایشات استفاده گردید. جهت تهیه عصاره از روش خیساندن استفاده 

و استون به مدت  %96آب، اتانول  ml 270از نمونه در  g 30گردید. 

در انکوباتور قرار گرفت و  C37º ساعت خیسانده شد و در دمای 24

 گردید.پس از گذشت این مدت با سانتریفیوژ صاف 

تهیه شده از گل  یهابه منظور بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره

 lµ 20محمدی از روش انتشار در آگار استفاده شد. در این روش مقدار 

بالنک اضافه شد. بعد از فرو بردن سواپ  یهاسکیها به داز عصاره

ی میکروبی در تمام سطح پلیت حاوی محیط مولر استریل در شیرابه

هینتون آگار کشت داده شد. در مرحله بعد با استفاده از پنس استریل 

گل محمدی در سطح محیط کشت  یهاآغشته به عصاره یهاسکید

ر گردید. پلیت ها دقرار گرفته و با کمی فشار روی محیط کشت ثابت 

ساعت گرمخانه گذاری شد، پس از آن با  24به مدت  C37º یدما

اندازه  mmعدم رشد بر حسب  یهااستفاده از خط کش دقیق قطر هاله

 g per) نیکلیگیری شد. همچنین از آنتی بیوتیک استاندارد تتراسا

discµ30[8] ( به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید. 

 بار تکرار انجام گرفت. در ادامه برای 3با  هاشیتمام آزما

 محمدی از روش تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی گل

(MIC: Minimum inhibitory concentration)  .استفاده شد

، 2/6، 1/3 یهابا غلظت (Tsb: Tryptic soy broth) محیط کشت

5/12 ،25 ،50 ،100 ،200 µg/ml آبی، اتانولی و استونی  یهااز عصاره

 C37º ها در دمایتکرار انجام گرفت. لوله 3تهیه گردید و جداگانه در 

غلظتی که هیچ  نیترنییساعت گرمخانه گذاری شد. پا 24ت به مد

گونه کدورتی در آن مشاهده نشد، به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگی 

 تعیین گردید.

 هاافتهی

 مختلف گل محمدی یهانتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی عصاره

در  MIC [4]و به روش  1جدول در  Agar diffusion [4]به روش 

 آورده شده است. 2جدول 

 
 عصارهای مختلف گل محمدی بر MICعدم رشد و  یهاهالهمیانگین قطر : 1جدول 

Escherichia coli 
 mm mg/mLقطر هاله  عصاره

 25 21±0/1 محمدیاتانولی گل

 100 12±0/1 محمدیاستونی گل

  -0 محمدیآبی گل

  -8±0/1 شاهد منفی )اتانول(

  -7±0/1 )استون( یشاهد منف

 50 19±0/1 شاهد مثبت )تتراسایکلین(

در مطالعه حاضر بین دو گروه دریافت کننده عصاره آبی گل محمدی 

( و عصاره P=  03/0و تتراسایکلین اختالف معناداری وجود داشت )

آبی گل محمدی در غلظت مورد بررسی در مقایسه با تتراسایکلین 

ندارد. بین عصاره  Escherichia coliهیچ گونه اثری بر روی باکتری 

 تون اختالف معناداری وجود دارداستون گل محمدی و اس

(001/0 > Pبدین معنی که تأث )ضدمیکروبی عصاره استون  ری

باشد؛ از طرفی محمدی نسبت به استون خالص بیشتر میگل

ی گروه استون گل محمدی و تتراسایکلین اختالف معناداری مقایسه

دهد تر تتراسایکلین نشان میضدمیکروبی قوی ریرا در جهت تأث

(04/0  =Pمقایسه دو به دوی گروه .) ها نشان داد که عصاره اتانول

ی دارد ترضد میکروبی قوی ریگل محمدی نسبت به اتانول خالص تأث

(001/0 > P همچنین؛ خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی گل )

محمدی قابل رقابت با آنتی بیوتیک تتراساکلین است و در واقع این 

د ه با آنتی بیوتیک تتراسایکلین دارضدمیکروبی مشاب ریعصاره تأث

(07/0  =P حداقل غلظت مهار کنندگی برای عصاره اتانولی گل .)

و برای عصاره استونی برابر  mg/ml 25 =MICمحمدی برابر 

mg/ml100  بود که عصاره اتانولی گل محمدی بیشترین خاصیت

 مهارکنندگی را دارا بوده است.

تحت  SPSSافزار آماری ها از نرمآنالیزآماری: برای تجزیه و تحلیل داده

استفاده شد، از آزمون کروسکال واریس جهت بررسی اختالف  20نسخه 

 استفاده شد. P < 05/0ها در سطح بین میانگین

 بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی اثر ضدمیکروبی بیشتری 

ها دارد. قطر هاله و حداقل غلظت مهارکنندگی نسبت به سایر عصاره

 mg/mlو  mm 21برای عصاره اتانولی گل محمدی به ترتیب برابر 

. عصاره آبی گل محمدی نسبت به باکتری مورد مطالعه باشدیم 25

 فاقد خاصیت ضد میکروبی بوده است.

یکی از بیماریهای مهم که همواره انسان با آن دست به گریبان بوده، 

باکتریایی است و مقاومت باکتریایی در برابر عوامل ضد  یهایارمیب

باکتریایی از موضوعات مهمی است که در امر درمان بیماریهای عفونی 

رو به افزایش است. با توجه به این موضوع، لزوم جستجو جهت یافتن 

. با توجه به این [9] شودیداروهای ضد میکروبی جدید احساس م

آبی، اتانولی و استونی گل محمدی  یهاموضوع اثر ضد میکروبی عصاره

روش  به دو روش انتشار دیسک و رقت مایع مورد بررسی قرار گرفت.

، در این روش باشدیرقت مایع یک روش بسیار حساس و پیچیده م

یقرار م هاسمیکروارگانیاجزای مختلف عصاره در تماس مستقیم با م

و مشکل عدم نفوذ ترکیب در محیط کشت وجود ندارد. طوری  رندیگ

مورد بررسی انحالل اندکی در آب داشته باشد، باز هم  یکه اگر عصاره

 به دلیل تماس مستقیم با میکروارگانیسم، توانایی اثرگذاری برآن را دارد

[10]. 

مورد نیاز است  یاز نظر زمانی مقرون به صرفه است و حجم کم نمونه

. در پروژه مورد [11, 10] دیآیکه از دیگر مزایای این روش به شمار م

گل محمدی بر باکتری  یهابررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره

اشرشیاکلی به روش انتشار دیسک در آگار مورد بررسی قرار گرفته 

 است.
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 همکارانو  یغالم

 (mg/ml( )غلظت بر حسب 10-3)غلظت عصاره * MIC ینتایج حاصل از بررسی حداقل غلظت مهارکنندگ: 2جدول 

 1/3 2/6 5/12 25 50 100 200 عصاره

 + + + - - - - اتانولی گل محمدی

 + + + + + - - استونی گل محمدی

 + + + + + + + آبی گل محمدی

 + + + + - - - تتراسایکلین

که عصاره اتانولی بیشترین خاصیت  دهدینتایج این آزمایش نشان م

داشته است. در  MICضد میکروبی را در هر دو روش انتشار دیسک و 

 mg/mlی محدوده غلظت برای بررسی خواص ضد میکروب MICروش 

بوده است. حداقل غلظت مهار کنندگی برای عصاره اتانولی  1/3تا 200

فاده از روش هالوانی با است مانیبود.. ا mg/ml 25گل محمدی برابر 

انتشار در آگار نیز نشان داد که عصاره اتانولی، آبی و متانولی گل 

محمدی دارای خاصیت ضدمیکروبی علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم 

منفی است و بیشترین خاصیت ضد میکروبی را عصاره اتانولی بر روی 

و  بی. شه[12] و پسودوموناس آئرژینوزا دارد اشرشیاکلی یهایباکتر

همکاران در پژوهشی روی اثرات ضد میکروبی و ضدقارچی گیاه گل 

ی حساسیت بیشتر محمدی کار کردند که نتایج پژوهش نشان دهنده

های گرم منفی نسبت به گرم مثبت در مقایسه با باکتری یهایباکتر

. مانکر در تحقیقی دیگر اثرهای ضد [13] عصاره گل محمدی بود

مختلف گل رز را بررسی کرد و به این نتیجه رسید  یهامیکروبی گونه

هان خانواده گل رز آثار ضدمیکروبی گونه از گیا 19که از این بین، 

 .[14] گونه اثر ضد میکروبی ضعیف دارند 3متوسط تا قوی و 

 گیرینتیجه

با توجه مشخص شدن خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی گل محمدی 

با انجام تحقیقات بیشتر از آن بعنوان جایگزین  توانیدر این پژوهش م

 مناسب آنتی بیوتیکها در درمان عفونتها استفاده نمود.

 سپاسگزاری

این پژوهش با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و با 

 IR.NKUMS.REC.1398.058و کد اخالق  980124شماره طرح 

انجام گرفته است. بدین وسیله از مسؤولین محترم دانشگاه علوم پزشکی 

 یاهو همکاران آزمایشگاه میکروب شناسی این دانشگاه به خاطر کمک

 بی دریغشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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