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  روبی عصاره برگ و پوسته سبز گردوی فعالیت ضدمیکارزیاب
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استادیار گروه 2، طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ،ییعلوم و صنایع غذاگروه ارشد  کارشناسیآموخته  دانش1
 ،دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی3، طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ،ییمهندسی مواد و طراحی صنایع غذا

 اروسازي، شرکت داروسازي نیاك، گرگاندکتراي د4، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 25/4/91: تاریخ پذیرش ؛ 1/10/90تاریخ دریافت: 

  چکیده
هاي  هاي اخیر بررسی میکروبی آنهاست. در سالهاي گیاهی خواص ضد هاي عصاره کی از ویژگیی

این مطالعه فعالیت . در است میکروبی طبیعی انجام گرفتهبراي یافتن مواد نگهدارنده و ضدزیادي 
هاي برگ و پوسته سبز گردو حاصل از استخراج به کمک امواج مایکروویو بر روي  ضدمیکروبی عصاره

ترکیبات فنولی  هاي استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی بررسی شد. باکتري
و اثرات  % و آب استخراج50%، اتانول 80ر برگ و پوسته سبز گردو با سه حالل متانول موجود د

لتو سنجش و ترکیبات فنولی با روش فولین سیوکامیزان  بررسی قرار گرفت. دمیکروبی آنها موردض
بیشترین مقدار ترکیبات فنولی مربوط به ونه خشک بیان شد. مگرم گالیک اسید بر گرم ن صورت میلی به
براي  .ودب) گرم گالیک اسید بر گرم نمونه خشک میلی 16/130±91/0(اره متانولی برگ شهمیرزادي صع

 ز مقادیر کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت کشندکیها ا ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره
) بر µg/ml 625که کمترین غلظت کشندگی ( هش نشان دادنتایج حاصل از این پژود. استفاده ش

) µg/ml 2500باسیلوس سرئوس مربوط به عصاره متانولی برگ شهمیرزادي، کمترین غلظت کشندگی (
بر استافیلوکوکوس اورئوس مربوط به عصاره متانولی برگ شهمیرزادي و تویسرکانی و عصاره اتانولی 

) مربوط به عصاره متانولی µg/ml 5000( برگ شهمیرزادي و کمترین غلظت کشندگی روي اشرشیاکلی
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. در عین حال دوبرگ شهمیرزادي و تویسرکانی و پوسته شهمیرزادي و عصاره اتانولی برگ شهمیرزادي ب
که بیانگر دگی روي باکتري اشرشیاکلی نداشت هاي مورد مطالعه اثر کشن غلظت عصاره آبی پوسته در

با  .هاستدر مقابل اثرات ضدمیکروبی عصاره هاهاي گرم منفی نسبت به گرم مثبت تر بودن باکتري مقاوم
اي از ترکیبات ضدمیکروبی  منبع بالقوه عنوان توان برگ و پوسته گردو را به توجه به مطالب بیان شده می

  .در محصوالت غذایی به کار بردعنوان نگهدارنده  معرفی نمود و پس از انجام تحقیقات تکمیلی به
  

  پوسته سبز گردومیکروبی، برگ گردو، کمک امواج مایکروویو، فعالیت ضد استخراج به کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
اند و توجه واقع شدهبزیجات بسیار موردجات و سود در میوهاکسیدانی موجامروزه ترکیبات آنتی

کنند. فشار مصرف کنندگان براي اجتناب ها ایفا مینقش مهمی در حفظ سالمت و پیشگیري از بیماري
هاي سنتزي بیوتیک از استفاده ترکیبات ضدمیکروبی شیمیایی و همچنین افزایش مقاومت بدن به آنتی

اولیورا و همکاران، ( در صنعت غذا شده استاستفاده از این ترکیبات طبیعی  منجر به رشد فزاینده به
هاي شیمیایی در مواد غذایی تحقیقات زیادي براي  در راستاي حذف و یا کاهش افزودنی. )2007

هایی زیادي براي تالش در همین زمینه جایگزین کردن مواد شیمیایی با مواد طبیعی انجام شده است.
پوسته گردو جزء هاي طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است. برگ و  کسیدانا یافتن آنتی

هاي طبیعی  اکسیدان جز منابع ارزان قیمت حاوي آنتید و بنابراین نباشمیگردو محصوالت جانبی 
به همین منظور محققان مختلفی  طلبد. د مواد سنتزي هزینه یاالیی را میتولی که در حالی باشند می

فعالیت  )2010( و همکارانوي  هاي طبیعی را بررسی کردند.اکسیدانیکروبی آنتیفعالیت ضدم
 ه و گزارش کردند کههاي درخت گردو را بررسی کردخهحاصل از شا 1اسید ضدمیکروبی پیرولیژنوس

% از کل ترکیبات استخراجی را تشکیل دادند. این محققان بیان 46/63ها و اسیدهاي آلی حدود فنول
و  )2007( و همکاران پرییراشی دیگر در پژوه .میکروبی دارندکردند که ترکیبات حاصله خاصیت ضد

اي ه کردند برگ بیانرا بررسی کرده و  یفعالیت ضدمیکروبی ترکیبات فنول )a2007( و همکاران پرییرا
نیز فعالیت  )a2008( و همکاراناولیورا  باشند. میکروبی میزیتون و گردو داراي فعالیت ضد

استخراج ترکیبات فنولی  )a2007(و همکاران  یراپری هاي خام فندق را تائید کردند.ضدمیکروبی عصاره
                                                             
1- Pyroligneous acid 
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هاي عامل موجود در برگ زیتون و فعالیت ضدمیکروبی این ترکیبات را روي برخی میکروارگانیسم
اي و تنفسی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که عصاره برگ  هاي عفونی روده بیماري

دهند و در  رکیبات رشد میکروبی را کاهش میزیتون حاوي هفت ترکیب فنولی است و این ت
این  .دهد قارچی را تواما نشان می هاي برگ زیتون فعالیت ضدمیکروبی و ضد هاي پایین عصاره غلظت

ترین باکتري به عصاره استخراج شده بوده  حساس باسیلوس سوبتیلیسگزارش کردند که  محققان
 و همکاران اولیورارقم مختلف برگ فندق، میکروبی عصاره آبی سه  در بررسی فعالیت ضد .است

ها و  منفی ها بیشتر از گرممثبتها روي گرمگزارش کردند که فعالیت ضدمیکروبی عصاره) 2007(
اي که  گونه ها بسیار ضعیف است. به هاست. همچنین بیان کردند فعالیت ضدقارچی عصاره قارچ

Candida albicans ایج نشان داد که عصاره حاصل از برگ فندق ها بودند. نت مقاوم به همه عصاره
فعالیت ضدمیکروبی سه واریته مختلف ) a2008( و همکاران اولیورا موثرتر از عصاره زیتون است.

اي  ها موثر است به گونه مثبت میوه فندق را بررسی کردند و گزارش کردند عصاره میوه فندق روي گرم
ها  ها مقاوم به عصاره ها و قارچ صاره بود و گرم منفیترین گرم مثبت به ع حساس باسیلوس سرئوسکه 

اثر ضدباکتریایی چهار عصاره گیاهی دارچین، زیره سیاه، رازیانه و  )1383( رنجبریان و همکاران بودند.
و رازیانه بیشترین تاثیر  بررسی کردند. نتایج نشان داد که شوید هلیوباکترپیلوريشوید را روي 

  داشتند. لیوباکترپیلوريهکنندگی را روي  ممانعت
گلی آذربایجانی را  گلی ایرانی و مریم اثرات ضدمیکروبی اسانس مریم )1383( مصحفی و همکاران

مثبت) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد  منفی و گرم روي شش سوش میکروبی استاندارد (گرم
کلبسیا پنومونیه، پسودومونا  اشرشیاکلی، استافیلوکوك طالیی،گلی ایرانی روي  که اسانس مریم

روي اشرشیاکلی، استافیلوکوك طالیی، آذربایجانی  گلی و اسانس مریمباسیلوس سابتیلیس  وآئروژینوزا 
گلی  اثرات ضدمیکروبی نشان دادند. اسانس مریم باسیلوس سابتیلیس واستافیلوکوك اپیدرمیدیس 

 . دراز خود نشان ندادسودوموناس آئروژینوزا و  کلبسیا پنومونیهآذربایجانی هیچ اثر ضدمیکروبی روي 
 و همکاران سامک اثر ضدمیکروبی داشت. سودوموناس آئروژینوزاگلی ایرانی روي  که مریم حالی

منطقه  6در را  .Teucrium arduini Lهاي ضدمیکروبی جوشانده گل و برگ  ویژگی )2010(
استافیلوکوکوس  عالیت ضدمیکروبی رويها ف مختلف بررسی کردند. نتایج نشان داده که این عصاره

  ها بودند. ها مقاوم به این عصاره ها و قارچ منفی   که گرم داشتند در حالی اورئوس
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توجهی در طب  طور قابل برگ گردو شامل منبعی غنی از ترکیبات محافظ سالمت هستند که به
هاي  ن داراي ویژگیسنتی براي درمان نارسایی وریدي و بیماري بواسیر کاربرد دارد. همچنی

ده فشار همچنین ضدقارچ، کاهنده قند خون، کاهن .باشد کننده می رم روده، تصفیهاسهال، دافع کضد
عنوان محصولی  پوسته سبز گردو به). 2007، و همکاران پرییرا( باشد خون، مسکن و ضدخنازیر می

فعالیت  بر ها عالوه برد. فنولجانبی و منبعی از ترکیبات فیتوشیمیایی ارزش تولید گردو را باال می 
طور  هبرگ گردو ب ).2007، و همکاران پرییرا( باشند ی داراي فعالیت ضدمیکروبی نیز میاکسیدان آنتی
ها  ع براي درمان بیماريطور وسی هتوجهی منبعی از ترکیبات محافظ سالمت بشر هستند و ب قابل

 5(ترکیبات فنولی اصلی آنها هستند. جوگلون  عنوان ها و فالونوئیدها به رود. نفتوکینون کار می به
عنوان ترکیب اختصاصی در برگ گردو شناخته شده است. حضور  نفتوکینون) به 4و1هیدروکسی 

با  ).2007، و همکاران پرییرا( فالونوئیدها و سایر ترکیبات فنولی در برگ گردو گزارش شده است
یل داشتن ترکیبات فنولی و بالطبع خصوصیت دل برگ و پوسته گردو به جه به مطالب گفته شده،تو

وان یک محصول عن ضدمیکروبی و همچنین با توجه به اینکه این محصول بومی کشور ماست به
هاي  بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصارهباشد و هدف از انجام این پژوهش  جدید قابل توجیه می

  باشد. دو میحاصل از برگ و پوسته سبز گر
  

  ها مواد و روش
متانول، اتانول، محیط کشت مولر هینتون آگار، محیط کشت مولر هینتون براث و : د شیمیاییموا

DMSOهاي . باکتري Escherichia coli (PTCC 1533) ،Bacillus cereus (ATCC 11778) ،
Staphylococcus aureus (PTCC 1112) ندکه از پژهشگاه علمی و صنعتی تهران خریداري شد.  

از مرکز جهاد کشاورزي مازندران تهیه شد.  88در این تحقیق برگ گردو در مرداد : سازي نمونه آماده
 مورد هاي مرقسالم بودند.  هاي چیده شده فاقد آثاري از آفتاب سوختگی و کامالً که نمونه طوري به

 ها در سایه خشک ها، برگ رکانی بودند. پس از تهیه برگ این رقممطالعه رقم شهمیرزادي و رقم تویس
هاي محافظ به رطوبت در  ) و براي آزمایشات بعدي در کیسه40و توسط آسیاب خرد شده (تا مش 

دچار آسیب نگردد.  ها تا ترکیبات فنولی موجود در نمونهنگهداري شدند  گراد سانتیدرجه  -18دماي 
 رادگ سانتیدرجه  50ها جدا گردید و در آون  ها نیز پس از برداشت گردو، پوستهدر مورد پوسته
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 ساخت شرکت ایران خودساز خشک شده و با آسیاب )1001-800(ساخت شرکت ممرت آلمان مدل 
نگهداري  گراد سانتیدرجه  -18هاي محافظ به رطوبت در دماي  خرد شدند. سپس در کیسه 40تا مش 
  شدند.

انول با حالل (مت 20:1گرم نمونه با نسبت  5: استخراج ترکیبات فنولی به کمک امواج مایکروویو
در آزمایشگاه گروه مهندسی مواد و طراحی ي که در مایکروفرو و آب) مخلوط شده  %50%، اتانول 80

دهی قرار گرفتند. این  تحت اشعه اصالحاتی روي آن انجام گرفته بود صنایع غذایی دانشگاه گرگان
آب،  چرخش، کندانسور اصالحات شامل اضافه کردن یک همزن مغناطیسی با قابلیت تنظیم دور

ها  سپس عصاره ).1388خانی و همکاران،  (قره بوده است وفرسنسور دما و کنترل زمان بر روي مایکرو
هاي اتانول و  هاي فیلتر شده حاصل از حالل با کاغذ صافی واتمن شماره یک فیلتر شدند. عصاره

در دماي  )10 يآور آ کا چرخشی (ساخت کشور آلمان مدل اي  متانول ابتدا توسط دستگاه تبخیرکننده
کن انجمادي (اپران تا خروج کامل حالل استخراجی تغلیظ شده و سپس با خشک گراد سانتیدرجه  40

کن انجمادي خشک شدند و براي هاي آبی فقط با خشک) خشک شدند. عصاره5503مدل اف دي بی 
  .نگهداري شدند گراد سانتیدرجه  -18آزمایشات بعدي در دماي 

 سنجش شدسیوکالتو  سنجی فولین میزان کل ترکیبات فنلی با روش رنگ: فنول کلگیري مقدار  انداره
 بر جهت رسم منحنی استاندارد از اسیدگالیک استفاده شد. نتایج .)2007دلویی و اوروج،  (عربشاهی

  در هر گرم عصاره خشک بیان گردید.گرم گالیک اسید  حسب میلی
هاي توسط فیلتر میکروبی ابتدا عصارهسی فعالیت ضدبراي برر: ها بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره

باسیلوس و  استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلیاکتریایی بگونه . همچنین سهشدند سرنگی استریل
. براي استفاده از این شدندکشت مولرهینتون براث ریخته و نگهداري  لیتر محیط میلی 20در  سرئوس
فارلند شماره یک  لیتر باشد که با مک در هر میلی 10 6بی باید ها دانسیته سلولی کشت میکرو باکتري

اي استریل استفاده شد. براي کنترل استریل بودن  خانه 96کار از میکروپلیت  براي انجام این تنظیم شد.
کشت  میکرولیتر محیط 200که سه خانه زیر هم هستند  25و  13، 1هاي  کشت در چاهک محیط

عالوه  هکشت ب میکرولیتر محیط 200نیز  26و  14، 2هاي  د. در چاهکبراث تزریق ش مولرهینتون
DMSO2  کشت حاوي  میکرولیتر از محیط 190% ریخته شد. 3تا غلظت نهاییDMSO  و عصاره با

                                                             
1- Memert 100-800 
2- Dimethyl sulfide 
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، 3هاي  میکرولیتر از کشت میکروبی موردنظر در چاهک 10عالوه  هام) ب پی پی 40000باالترین غلظت (
 190نیز  36و  24، 12هاي  جز چاهک تا پایان به 28و  16، 4هاي  چاهکتزریق گردید.از  27و  15

میکرولیتر  10عالوه  هام) بپیپی 5/156-20000وي عصاره (از غلظت کشت حا میکرولیتر از محیط
میکرولیتر کشت باکتري در  10کشت و  میکرولیتر از محیط 190کشت میکروبی تزریق شد. 

 48تا  39هاي ها، چاهکدید و سرانجام براي سنجش رنگ عصارهتزریق گر 36و  24، 12هاي  چاهک
% پر شد. پس از پر 3با غلظت نهایی  DMSOکشت حاوي عصاره و  میکرولیتر محیط 200توسط 

 گراد سانتیدرجه  37در دماي  (ساخت شرکت بیندر) ها در انکوباتورها، میکروپلیت شدن چاهک
(ساخت کشور  ریدر تگاه االیزان کدورت توسط دسساعت نگهداري شدند. سپس میزا 24مدت  به

  ).2010(اوروجلیان و همکاران،  نانومتر قرائت گردید 540در طول موج  )01آلمان مدل ام پی آر 
ترین غلظتی است که مقدار عددي جذب آن، نصف رقیق :)MIC( 1تعیین کمترین غلظت بازدارندگی

کشت  قط حاوي محیط) باشد که ف36و  24، 12ي هایا کمتر از متوسط سه چاهک آخر (متوسط چاهک
  .و باکتري هستند
ها،  هایی که با اثر دادن عصاره ، از چاهکMBCبراي تعیین  :(MBC)2کشندگی غلظت تعیین کمترین

آگار  هینتون کشت مولر در پلیت حاوي محیطند صورت شفاف باقی ماند ساعت به 24بعد از گذشت 
قرار داده شدند.  گراد سانتیدرجه  37ساعت در انکوباتور  24ي ها برا کشت داده شد و سپس پلیت

دهنده این بود که عصاره داراي اثر  چه در سطح پلیت کلونی باکتري رشد نکرده بود نشان چنان
عنوان  کشندگی بوده و باکتري را از بین برده است. کمترین غلظتی که در آن باکتري رشدي نداشت به

MBC در نظر گرفته شد.  
در سه تکرار انجام شد.  تصادفی ها در قالب طرح کامالً کلیه آزمایش: زیه و تحلیل آماريتج

  ) مقایسه شدند.>05/0P( و براساس آزمون دانکن SASافزار  ها با نرم میانگین
  

  نتایج و بحث
هاي مختلف را  میزان فنول کل عصاره برگ و پوسته حاصل از حالل 1جدول : لیترکیبات فنومیزان 
دار بوده است  . نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر حالل مصرفی بر میزان استخراج معنیدهد می نشان

                                                             
1- Minimum Inhibitory Concentration 
2- Minimum Bactericidal Concentration 
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)05/0P< .( ج داشت و عصاره اتانولی و آبی درصد باالترین میزان استخرا 80در تمامی موارد متانول
ص است میزان که از مقادیر موجود در جدول مشخطور ترتیب در مراتب بعدي قرار داشتند. همان به

شهمیرزادي نیز در هر دو مورد برگ  ترکیبات فنولی موجود در برگ بیشتر از پوسته بوده است و واریته
 و پوسته ترکیبات فنولی بیشتري از واریته تویسرکانی داشته است.

  
  .گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک) (میلیهاي مختلف  در نمونهمیزان فنول کل  -1جدول 

  حالل
  تهواری

  پوسته تویسرکانی  پوسته شهمیرزادي  برگ تویسرکانی  برگ شهمیرزادي
  a91/0± 16/130  a62/0± 09/118  a86/0± 14/78  a41/0± 02/67  درصد 80متانول 
  b19/1± 66/104  b73/0± 54/95  b79/0± 05/58  b74/0± 20/54  درصد 50اتانول 

  c75/0± 32/75  c29/0± 84/62  b70/0± 59/56  b09/0± 55/52  آب
  است. 05/0دار در سطح  حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی

  
تفاوت با توجه به نتایج ارائه شده مشاهده گشت که مقدار ترکیبات فنولی دو رقم متفاوت بوده است. 

هاي غشا در هر رقم و همچنین تفاوت در  مشاهده شده بین این دو رقم ممکن است ناشی از ویژگی
هاي مختلف باشد. فاکتورهاي مختلفی مانند شرایط رشد،  ع و پراکنش ترکیبات فنولی در بخشمیزان، نو

در واقع مقدار ترکیبات  ر میزان ترکیبات فنولی موثر است.فصل، ناحیه جغرافیایی، نوع خاك و کود نیز ب
شرایط  ،ژنتیکیتوان به نور، فاکتورهاي  باشد. از آن جمله می تاثیر فاکتورهاي متعددي می فنولی تحت

استامپار ( تمتغیر اس هاي مختلف یک گونه بسیار محیطی و شرایط نگهداري اشاره کرد و حتی بین رقم
، موجب سنتز متفاوت هاي مختلف زیتونهاي واریتهتفاوت در ژنوتیپ یاز طرف ).2006و همکاران، 

ر مورد تفاوت در مقدار همچنین مطالعاتی د). 2010، (زیوگاس و همکاران گردد ترکیبات فنولی می
وسیله  هکنندگی بو پرتقالی وجود دارد. ظرفیت احیاترکیبات فنولی میوه زیتون از دو واریته ایتالیایی 

در واقع ). 2001دونالد و همکاران،  (مک یابد گیري ارتو یا پارا گروه هیدروکسیل افزایش می جهت
ت نور و دما، روي سنتز و ذخیره ترکیبات فنولی ژنوتیب، شرایط رشد مانند قابلیت دستیابی به آب، کیفی

تاثیر قرار  اکسیدانی نیز تحت گذارد و در نتیجه فعالیت آنتی هاي مختلف یک گیاه تاثیر می در بخش
تواند به  هاي مختلف می تفاوت در مقدار ترکیبات فنولی واریته ).2009، (رامبائوآ و همکاران گیرد می

داشت نسبت داد که بر تجمع و ذخیره ترکیبات فنولی توسط تفاوت در ها و موقعیت بر تفاوت ژنوتیپ
  ).2010(الچمن و همکاران،  گذارد هاي اسیدي تاثیر می مقدار سنتز و یا نوع فنول
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درصد بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و  80متانول  در مورد تاثیر حالل استخراج نیز مشاهده شد که
شدت گرمادهی نقش مهمی در  استخراج مایکروویودر روش را در آب کمترین آن را استخراج کرد. زی

دهی با مایکروویو، حالل باید ثابت  منظور گرم شدن سریع تحت اشعه کارایی استخراج دارد. به
ثابت هایی با  حالل). 2009(اسپیگنو و فاوري،  الکتریک باال داشته باشد ثابت افت دي والکتریک  دي
 مچنین). ه2006(وانگ و ولر،  کنند بیشتري از انرژي مایکروویو را جذب می الکتریک باالتر مقادیر دي

تر به حالل انتقال  و گرما سریعگشته  تر در ماتریکس توزیع باالتر باشد گرما سریع اتالف هرچه فاکتور
داري  طور معنی اتالف آن به الکتریک را دارد ولی فاکتور ديضریب یابد. آب با اینکه باالترین  می

 .گردد داغ شدن می اي تحت عنوان فوق این امر، موجب ایجاد پدیده. هاي دیگر است تر از حالل ایینپ
علت پایین بودن فاکتور اتالف آن گرماي کمتري را به  کند اما به بنابراین گرماي زیادي را جذب می

داخل آن) و  دهد که این امر منجر به گرم شدن بیش از حد محیط استخراج (حالل و نمونه محیط می
در نتیجه  ).2008پرواستوس و کامایتیس، ( شود در نتیجه تخریب گرمایی برخی از ترکیبات فنولی می

گردد. بنابراین بهتر است حاللی  دهی شدید منجر به تخریب ترکیبات حساس به حرارت میگرما
م داشته باشد تا توزیع الکتریک باال، فاکتور اتالف باالیی ه بر داشتن ثابت دي انتخاب گردد که عالوه

 .دارد یالکتریک باال و فاکتور اتالف مناسب دي ثابتگرما در سرتاسر ماتریکس تسهیل گردد. متانول 
نسبت به آب و اتانول حالل بهتري براي استخراج ترکیبات فنولی در استخراج به کمک امواج بنابراین 

 و هاي آلی مانند اتانول افزودن آن به حاللالکتریک باالیی دارد و  آب ثابت دي. باشد مایکروویو می
الکتریک مخلوط  ها را افزایش داده و باعث افزایش ثابت دي تواند شاخص قطبیت این حالل متانول می

   آورده شده است. 2ها در جدول  الکتریک حالل مقادیر ثابت دي .)2009اسپیگنو و فاوري، ( گردد
  

  .)2006هاي متداول (وانگ و ولر،  ربوط به حاللف مالکتریک و فاکتور اتال ثابت دي -2جدول 
  حالل  الکتریک ثابت دي  فاکتور اتالف

  اتانول  3/24  2500
  متانول  6/32  6400
  آب  3/78  1570

  

: هاي آبی و الکلی حاصل از استخراج با امواج مایکروویو ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره
هاي  %) برگ و پوسته سبز گردو بر روي باکتري50( %) و اتانولی80تاثیر عصاره آبی، متانولی (

مورد بررسی قرار گرفت و براي ارزیابی  استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس
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) و کمترین غلظت MICها از مقادیر کمترین غلظت مهارکنندگی ( فعالیت ضدمیکروبی عصاره
نشان داده شده است. با وجود اینکه  4 و 3 هاي ) استفاده شده است که در جدولMBCکشندکی (

متفاوتی به هر هاي  هاي مختلف پاسخ میکروبی داشتند، اما میکروارگانیسمها فعالیت ضد همه عصاره
  عصاره نشان دادند.

میانگین کمترین غلظت  3در جدول ): MIC( ها ارزیابی کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره
طور که در  همانآورده شده است.  هاي مختلف ها و واریته هاي حاصل از حالل عصارهمهارکنندگی 

لیتر) مربوط به عصاره  میکروگرم بر میلی MIC )5/312گردد کمترین مقدار  مشاهده می 3جدول 
باشد و عصاره متانولی برگ  می باسیلوس سرئوسشهمیرزادي روي باکتري   متانولی برگ واریته

اتانولی برگ شهمیرزادي و تویسرکانی و پوسته شهمیرزادي شهمیرزادي و پوسته شهمیرزادي و عصاره 
میکروگرم  625و عصاره آبی برگ شهمیرزادي روي باسیلوس سرئوس با کمترین غلظت مهارکنندگی 

لیتر) مربوط  میکروگرم بر میلی MIC )10000لیتر در مرتبه بعدي قرار داشتند. بیشترین مقدار  بر میلی
ي و تویسرکانی و عصاره اتانولی پوسته تویسرکانی روي باکتري به عصاره آبی پوسته شهمیرزاد

گردد که همواره عصاره برگ مشاهده می 3بوده است. با توجه به مقادیر موجود در جدول  اشرشیاکلی
ها، در اکثر موارد عصاره متانولی بهتر  است. همچنین در بین عصاره بهتر از عصاره پوسته عمل کرده

همه این موارد را هاي بعدي قرار دارند.  ترتیب در رده ه اتانولی و آبی بهعمل کرده است و عصار
نشان داده شده  1که در جدول طور ها مرتبط دانست. زیرا همان فنولی عصاره توان به محتوي پلی می

است مقدار ترکیبات فنولی برگ بیشتر از پوسته بوده است و همچنین واریته شهمیرزادي مقدار 
ها نیز نتایج مشابهی مشاهده  باالتري از واریته تویسرکانی داشته است و در مورد حالل ترکیبات فنولی

  شده است.
میانگین کمترین غلظت کشندگی  4 در جدول): MBC( ها ارزیابی کمترین غلظت کشندگی عصاره

کمترین  4با توجه به جدول آورده شده است.  هاي مختلف ها و واریته هاي حاصل از حالل عصاره
لیتر) مربوط به عصاره متانولی برگ شهمیرزادي روي باکتري میکروگرم بر میلی MBC )625قدار م

لیتر) مربوط به عصاره  میکروگرم بر میلی 40000بوده است و بیشترین مقدار آن نیز ( باسیلوس سرئوس
ست عصاره پیدا 4که از جدول طور بوده است. هماناشرشیاکلی  اتانولی پوسته تویسرکانی روي باکتري

یک از  نداشتند و هیچاشرشیاکلی  آبی پوسته شهمیرزادي و تویسرکانی اثر باکتروسیدي روي
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نبوده است. مشابه با  اشرشیاکلیکار برده شده در این پژوهش قادر به از بین بردن باکتري  هاي به غلظت
رده است که به ها عمل کبرگ شهمیرزادي بهتر از سایر عصاره مهارکنندگی، نتایج کمترین غلظت

دلیل وجود ترکیبات فنولی و  ها به مهاري این عصاره اتاثر شود.محتوي فنولی باالي آن نسبت داده می
نمونه فالونوئیدها فعالیت ضدمیکروبی دارند و همچنین  طور باشد. به فالونوئیدي موجود در آنها می

گردند. از  مهار رشد باکتري میموجب  1گیراز DNAکوئرستین و مشتقات آنها از طریق مهار آنزیم 
گاالکتوزید ترکیب اصلی فنولی موجود  3کوئرستین  )2007( نو همکارا پرییراآنجا که طبق گزارشات 

روي  توان نتیجه گرفت که یکی از اثرات مهاري این عصارها باشد می در برگ گردو می
که در مورد اثر  باشد تکثیر آنها میها و جلوگیري از  گیراز باکتري DNAها، مهار آنزیم  میکروارگانیسم

استافیلوکوکوس اورئوس نیز این مطلب به اثبات  DNaseفلفل سیاه و قرمز و آویشن شیرازي بر آنزیم 
هاي  واریته و حالل MBCو  MICدلیل متفاوت بودن  ).1386قلم و همکاران،  (زرین رسیده است

ه تفسیر کرد که مواد با اثرات گون توان این یمختلف و کمتر بودن فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی را م
قطبی باشند و قطبیت حالل توانند قطبی یا غیر میکروبی در هر گیاه وابسته به ساختمان خود میضد

طور عمده ترکیبات با به). 1998(االف،  مورد استفاده براي استخراج مواد موثره گیاه بسیار مهم است
ند و قطبیت بسیار باالیی ندارند که تماما توسط آب استخراج اثرات ضدمیکروبی، قطبیت متوسط دار

در واقع ترکیب شیمیایی و نوع ترکیبات فنولی در عصاره هاي حاصل از واریته هاي مختلف  گردند.
  باشد. میدر فعالیت ضدمیکروبی متفاوت بوده و دلیل این اختالف 

 باسیلوس سرئوساي که  گونه ند. بهتر بودها حساس مثبت به عصاره هاي گرم باکتري یکل طور به
نیز حساسیت اورئوس  استافیلوکوکوسترین میکروارگانیسم شناخته شده است و همچنین  حساس

تولید  استافیلوکوکوس اورئوستوجه است. زیرا   ها نشان داد. این مطلب بسیار قابل زیادي به عصاره
اي) که نوعی  روده -عفونت معدي( 2کند و موجب گاستروانتریدیس چندین نوع انتروتوکسین می

منفی  هاي گرم تر بودن باکتري دلیل مقاوم .)2007، نو همکارا پرییرا( دگرد بیماري ناشی از غذاست می
ها دانست. در واقع لیپوساکاریدهاي  منفی توان وجود غشاي خارجی در گرم ها را می مثبت نسبت به گرم

تفاوت در ) 2003( نگی و جایاپراکاشا باشد. ی میمنف هاي گرم غشاي خارجی دلیل مقاومت باکتري
  ساختار دیواره سلولی را دلیل این امر دانستند.

                                                             
1  - DNA gyrase 
2- Gasteroentritis 
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هاي حاصل  لیتر در عصاره برحسب میکروگرم بر میلی )MICمقایسه میانگین کمترین غلظت مهارکنندگی ( -3جدول 
  .هاي مختلف ها و واریته از حالل

MIC (µg/ml) واریته  
S.aureus B. cereus E. coli 

  عصاره آّبی برگ شهمیرزادي  10000  625  1250
  بی برگ تویسرکانیعصاره آ  10000  1250  2500
  ی پوسته شهمیرزاديعصاره آب  10000  1250  1250
  ی پوسته تویسرکانیعصاره آب  20000  1250  5000
  عصاره متانولی برگ شهمیرزادي  2500  5/312  1250
  تویسرکانی عصاره متانولی برگ  5000  625  1250
  عصاره متانولی پوسته شهمیرزادي  5000  625  1250
  عصاره متانولی پوسته تویسرکانی  10000  1250  5000
  عصاره اتانولی برگ شهمیرزادي  2500  625  1250
  عصاره اتانولی برگ تویسرکانی  5000  625  1250
  عصاره اتانولی پوسته شهمیرزادي  5000  625  2500
  اتانولی پوسته تویسرکانی عصاره  10000  1250  5000

  
روي فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ  )2007( و همکاران پرییرادر بررسی انجام شده توسط 

مثبت و  هاي گرم شش واریته گردو (الرا، فرانکوت، ماربوت، مایته، پاریزین و مالنایز) روي باکتري
گرم  میلی 10 سیلوس سوبتیلیسباو روي  1/0 باسیلوس سرئوسروي  MICمنفی گزارش شد که  گرم

هاي الرا، فرانکوت و مالنایز روي باکتري  کنندگی عصارهلیتر بوده است و کمترین غلظت مهار بر میلی
لیتر  گرم بر میلیمیلی 10هاي مایته، پاریزین و ماربوت و در مورد عصاره 1/0 استافیلوکوکوس اورئوس

لیتر  ر میلیبگرم میلی 100منفی  هاي گرمروي باکتريها بوده است. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره
ترین باکتري به عصاره شناخته شده است که نتایج  حساس باسیلوس سرئوسدر این تحقیق . بوده است

هاي آبی در بررسی عصاره) 2008( و همکاراناولیورا باشد. آنها مطابق با نتایج این پژوهش می
گرم میلی MIC1/0  بااستافیلوکوکوس اورئوس گزارش کردند که هاي مختلف پوسته سبز گردو  واریته

منفی  هاي گرم باکتري MICها بوده است و مطابق کار قبلی ترین باکتري به عصاره لیتر حساس بر میلی
  .باشد لیتر می گرم بر میلیمیلی 100
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هاي حاصل از  تر در عصارهلی برحسب میکروگرم بر میلی )MBCمقایسه میانگین کمترین غلظت کشندگی ( -4جدول 
  .هاي مختلف ها و واریته حالل

MIC (µg/ml) واریته  
S.aureus B. cereus E. coli 

  بی برگ شهمیرزاديعصاره آ  20000  2500  5000
  ی برگ تویسرکانیعصاره آب  20000  5000  10000
  ی پوسته شهمیرزاديعصاره آب  -   5000  10000
  سرکانیی پوسته تویعصاره آب  -   5000  20000
  عصاره متانولی برگ شهمیرزادي  5000  625  2500
  عصاره متانولی برگ تویسرکانی  5000  1250  2500
  عصاره متانولی پوسته شهمیرزادي  5000  2500  5000
  عصاره متانولی پوسته تویسرکانی  10000  1250  5000
  عصاره اتانولی برگ شهمیرزادي  5000  1250  2500
  انولی برگ تویسرکانیعصاره ات  10000  2500  5000
  عصاره اتانولی پوسته شهمیرزادي  20000  2500  5000
  عصاره اتانولی پوسته تویسرکانی  40000  2500  10000

  
 پرییرا، )2001( همکاران وپاپونن پیما ، )2000( و همکاران روها ها توسط فنول فعالیت ضدمیکروبی پلی

  برگ زیتون گزارش شد.و  گیاه فنالندي، توتهاي  ترتیب در مورد عصاره به )a2007( و همکاران
هاي سه واریته فندق  با بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ )2007( و همکارانلیورا او

ها به  مثبت میکروبی متفاوت دارند و همچنین گرمهاي مختلف پتانسیل ضد نشان دادند که واریته
باسیلوس و  استافیلوکوکوس اورئوسگی براي کنند تر بودند و کمترین غلظت مهار ها حساس عصاره

لیتر بود. در بررسی  گرم بر میلی میلی 1 باسیلوس سوبتیلیسلیتر و براي  گرم بر میلی میلی 1/0 سرئوس
دیگري که توسط همین محققان انجام گرفت فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی سه واریته فندق مورد 

ها  میکروارگانیسم ترین ها حساس مثبت د مطابق با کار قبلی، گرمآن بو بیانگرزیابی قرار گرفت که نتایج ار
و در مرتبه بعد استافیلوکوکوس اورئوس با  باسیلوس سرئوسها،  مثبت به عصاره بودند و در میان گرم

MIC ،1/0 و همکاراناولیورا ( لیتر حساسیت بیشتري نشان دادند گرم بر میلی میلی ،a2008.(  در
ایرانی  ضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی مریم گلی با مطالعه اثر) 1383( ارانپژوهشی مصحفی و همک

اشرشیاکلی، باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوك طالیی، استافیلوکوك  هاي و آذربایجانی روي باکتري
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 گلی گزارش کردند که عصاره متانولی مریم سودوموناس آئروژینوزاپنومونیه و اپیدرمیس، کلبسیا 
و  باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلیلیتر روي  گرم بر میلی میلی 125/3ی با حداقل غلظت آذربایجان

گلی آذربایجانی نیز روي این  موثر است. در همین غلظت عصاره آبی مریم استافیلوکوك طالیی
ها موثر است و عصاره متانولی بهتر از عصاره آبی عمل کرده است که از این لحاظ  میکروارگانیسم

  باشد. با نتیجه این تحقیق میابق مط
  

  گیري کلی نتیجه
هاي  ها بر روي باکتري فعالیت ضدمیکروبی عصاره مقدار ترکیبات فنولی و در این پژوهش

بیشترین مقدار ترکیبات فنولی بررسی شد.  اشرشیاکلیو  باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس
 باسیلوس سرئوسبر  کمترین غلظت کشندگی. عصاره متانولی برگ شهمیرزادي بوده استمربوط به 

 استافیلوکوکوس اورئوسمربوط به عصاره متانولی برگ شهمیرزادي، کمترین غلظت کشندگی بر 
مربوط به عصاره متانولی برگ شهمیرزادي و تویسرکانی و عصاره اتانولی برگ شهمیرزادي و کمترین 

رگ شهمیرزادي و تویسرکانی و پوسته مربوط به عصاره متانولی باشرشیا کلی غلظت کشندگی روي 
شهمیرزادي و عصاره اتانولی برگ شهمیرزادي بوده است. در عین حال عصاره آبی پوسته سبز در 

دهنده حساسیت  که نشان هاي مورد مطالعه اثر کشندگی روي باکتري اشرشیاکلی نداشته استغلظت
نتایج حاصل از این تحقیق اثر باشد.  ها می ها به عصاره مثبت منفی نسبت به گرمهاي گرمکمتر باکتري

کند. از آنجا که درخت گردو بومی ضدمیکروبی عصاره برگ و پوسته سبز گردو را به خوبی اثبات می
توان از این باشند بنابراین میکشور ایران است و برگ و پوسته سبز گردو از محصوالت جانبی می

این حال براي عملی شدن این طرح هاي طبیعی بهره برد. بامنابع ارزان قیمت در جهت تولید نگهدارنده
  تحقیقات تکمیلی موردنیاز است. 
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Abstract 
One of properties of plant extracts is antimicrobial activity. In recent years, 

numerous studies carried out for finding of preservative and natural antimicrobial 
material. In this study, antimicrobial activity of extracts of walnut leave and green 
husk obtained by microwave assisted extraction against staphylococcus aurous, 
bacillus cereus and Escherichia coli were studied. phenolic compounds in walnut 
leave and green husk was extracted with methanol 80%, ethanol 50% and water 
and their antimicrobial activity was evaluated. Total Phenolic contents was 
determined by Folin ciocaltue assay and was expressed as mg of Gallic acid per gr 
of dry extract. methanol extract of leave (shahmirzadi variety) with 130.16±0.91 mg/g 
had highest total phenol content. For study of antimicrobial activity, Minimum 
Bactericidal concentration (MBC) and Minimum Bactericidal concentration (MBC) 
contents were used. the results showed that methanolic extract of leaves 
(shahmirzadi variety) releaved minimum bactericidal concentration (MBC) 625 
(µg/ml) against B. cereus. methanolic extract of leaves (shahmirzadi and toyserkani 
varieties) and ethanolic extract of leave (shahmirzadi variety) revealed Minimum 
Bactericidal concentration (MBC) 2500 (µg/ml) against S. aurous, methanolic 
extract of leaves (shahmirzadi and toyserkani varieties) and methanolic extract 
husk (shahmirzadi variety) and ethanol extract of leave (shahmirzadi variety) 
revealed  minimum bactericidal concentration (MBC) 5000 (µg/ml) against E. coli. 
Meanwhile water extract of husk did not have bactericidal against E. coli that 
representing gram negative bacteria were more resistant than gram positive. Hence 
we can present walnut leaves and husks as a potential source of antimicrobial 
compounds and after supplementary investigation we may use of them as a 
preservative in food products. 
 
Keywords: Microwave assisted extraction; Antimicrobial activity; Walnut leave; 
Walnut Green husk 
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