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آبی، آلی و (هاي استخراجی  مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره

بر روي باکتري ) پوست، آب و هسته(هاي مختلف انار از بخش) آنتوسیانین
                         ، استافیلوکوکوس اورئوس،هاي پاتوژن سالمونال تیفی

  و باسیلوس سرئوساشرشیاکلی
 

  3ا شهاب لواسانی، علیرض2جمعهزهرا امام ، 1هدا پارسه
  

 .  کرج، ایران،کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی - 1

 . استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي دانشگاه تهران، ایران - 2

پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، - الم، واحد ورامینرشته  مهندسی علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات فناوري هاي نوین تولید غذاي ساستادیار،  - 3
  . دانشکده کشاورزي، ورامین، ایران

 

  چکیده
امروزه مصرف کنندگان به شدت نگران استفاده از نگهدارنده هاي شیمیایی درغذاها هستند و گرایش به سمت مصرف محصوالت غذایی طبیعی ایمن 

در این مطالعه خاصیت ضدمیکروبی عصاره هاي استخراج شده از بخش هاي .  نقشی را ایفا کندانار می تواند چنین. و با فواید سالمتی زا دارند
 و کمترین غلظت )MIC(از جمله عصاره هاي آلی، آبی و آنتوسیانین ها ارزیابی و کمترین غلظت بازدارنده) پوست، آب و هسته(مختلف میوه انار

 و باسیلوس گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوسهاي  باکتري  همچنین و و اشرشیاکلیتیفی سالمونال گرم منفیهاي   بر روي باکتري)MBC(کشنده
حداقل غلظت بازدارندگی مربوط به عصاره هاي آلی و آنتوسیانین به این ترتیب .  با استفاده از روش آزمون حساسیت رقت مایع تعیین گردیدسرئوس

 بر روي استافیلوکوکوس ppm 5/62 موثر و در غلظتباسیلوس سرئوس و  تیفی سالمونالبر روي باکتري ppm 125پوست بود که در غلظت 
 بر روي باکتري استافیلوکوکوس ppm125در غلظت عصاره هاي آلی و آنتوسیانین پوست  تأثیر بازدارندگی داشتند و همچنین   و اشرشیاکلیاورئوس
 سپس عصاره آبی پوست بیشترین . تأثیر کشندگی داشتندسیلوس سرئوس و با بر روي سالمونال تیفیppm250 و در غلظت  و اشرشیاکلیاورئوس

 تعیین  و باسیلوس سرئوس براي سالمونالppm500 و ppm250آن به ترتیب MBC و  MICتأثیر بازدارندگی و کشندگی را داشت که میزان 
 ppmعصاره هاي آب انار نیز در غلظت . ن گردید تعییppm250و براي استافیلوکوکوس هر دو  ppm125، همچنین براي اشرشیاکلی هردو گردید

 هاي  و برروي باکتري تأثیر کشندگی داشتندppm1000 تأثیر بازدارندگی و در غلظت باسیلوس سرئوس و  سالمونال تیفیهاي  بر روي باکتري500
صاره هاي هسته در غلظت هاي مورد آزمون اما ع.  تعیین گردیدppm500 و ppm250 این مقادیر به ترتیب  و اشرشیاکلیاستافیلوکوکوس اورئوس

 باال، فعالیت آنتی اکسیدانیتوان گفت عصاره هاي پوست و آب انار به علت ترکیبات فنولیک و که می. تأثیر بازدارندگی و کشندگی کمتري داشتند
  . تأثیرات ضدباکتریایی باالیی دارند

  
 انار، MIC ،MBC : واژگانکلید

  
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: parseh.h@gmail.com  
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  مقدمه - 1
ي غذایی جهت داشتن ماندگاري طوالنی،      ها  اوردهبسیاري از فر  

در طی آماده سازي، انبارداري و توزیع نیاز به محافظت از فساد 
د اي بسیار گسترده نگهداري مـو ها دارند، علیرغم وجود تکنیک  

ي موجود در مواد غذایی هنوز به عنـوان یـک           ها  غذایی پاتوژن 
رخی وند، ب ش  میمشکل بزرگ در صنعت مواد غذایی محسوب        

 مناسب بوده امـا برخـی دیگـر سـبب کـاهش        ها  از این تکنیک  
تمایل مـصرف کننـده بـه اسـتفاده از محـصوالت و همچنـین               

 از جملـه    ].1[ در محیط شده اسـت     ها  افزایش مقاومت پاتوژن  
اشـد کـه   ب مـی  توسـعه داروهـاي ضـد میکروبـی     ها این تکنیک 

 داروهاي گیاهی به علت داشتن منشأ طبیعی نسبت به داروهاي     
ي بــدن ســازگاري بیــشتري داشــته هــا شــیمیایی بــا ارگانیــسم

امروزه عقیده بر این است که  ].2[ اشدب می نادر ها وعوارض آن
 تام گیاه به جاي مواد مؤثره جدا شده از آن ي هاستفاده از عصار 

به علت اثر سینرژیسم و اثر پوشاننده سمیت بین مواد موجـود            
 داشـته و اثـر درمـانی    در گیاه در بـسیاري از مـوارد ارجحیـت    

، منـابع غنـی از   اي هي دانـ هـا   میـوه ].3[ یدآ میبهتري به دست    
ترکیبات پلی فنولی و اسیدهاي آلـی   ترکیبات زیست فعال مثل     

 از  انـد   هي متنـوع بیوشـیمیایی را نـشان داد        ها  هستند که فعالیت  
آنتی اکسیدانی، ضد پیري، ضد سـرطان، ضـد التهـاب،           : جمله  

ي افزایش ها حافظت قلبی عروقی، فعالیتتصلب شرائین، مضد 
ــر هــا دهنــده عملکــرد انــدوتلیال و بازدارنــده فعالیــت  ي تکثی

 انار که در جهـان بـه عنـوان بـومی ایـران شـناخته          ].4[سلولی
اشد و در طول ب میود منبع مهمی از ترکیبات فعال زیستی  ش  می
 ي متمادي در طب سنتی مورد اثبات قـرار گرفتـه اسـت         ها  قرن

، هـا  ار با داشتن ترکیبات پکتین، اسکوربیک اسـید، تـانن   ان ،]5[
 اثـرات آنتـی اکـسیدانی بـاالیی را     ها  و فالوونوئید ها  آنتوسیانین

که این ترکیبات اخیرأ به علت اثر ممانعت ] 6[ نشان داده است
ي پاتوژن مورد توجه قرار ها مکنندگی و کشندگی میکروارگانیس

میکروبی است که  اده ضد غلظت از م کمترین MIC .اند هگرفت
 میکروارگانیسم خاص باشد، داراي اثر بازدارندگی بر رشد یک     

در محیط حضور دارد اما قـادر   ین معنی که میکروارگانیسمبه ا
ــر   ــه تکثی ــستب ــاهش. نی ــدادک ــن    تع ــسم در ای          میکروارگانی

   نبوده بلکه به سبب رسیدنعصارهشرایط به علت اثر کشندگی 
  

 سم به فاز مرگ است و چون دیگر تکثیر پیدا  میکروارگانی
 کمترین MBC. یابدنمی کند بنابراین تعداد آن کاهش می

غلظت از ماده ضد میکروبی است که سبب مرگ 
می شود به این ترتیب هیچ میکروارگانیسم  میکروارگانیسم

 حضور داشته MBCزنده اي نباید در محیط حاوي غلظت 
 ].7[باشد

پژوهش، ارزیابی خاصیت ضد میکروبی هدف از انجام این 
پوسته، آب (ي مختلف انارها ي استخراج شده از بخشها عصاره

 و ها  و آنتوسیانین2، آبی1آلیي ها  از جمله عصاره)و هسته
بر  4 و کمترین غلظت کشنده3تعیین کمترین غلظت بازدارنده

  اشرشیاکلی و و گرم منفی سالمونال تیفیهاي روي باکتري
 و باسیلوس  گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوسهاي باکتري

  . بوده استسرئوس
  

  ها مواد و روش - 2
  مواد - 2-1

، در )رقم ملس ساوه(انار مورد استفاده جهت انجام این پژوهش
 از مرکز تحقیقات کشاورزي و باغبانی شهرستان 1390آذر ماه 

  .ساوه تهیه گردید
       ، )ATCC35218(سویه هاي میکروبی اشرشیاکلی 

سالمونال تیفی و ) ATCC11788(باسیلوس سرئوس 
)ATCC1609 (ي علمی صنعتی ایران ها از سازمان پژوهش

 استافیلوکوکوس .به صورت آمپول لیوفیلیزه خریداري گردید
از بخش میکروبیولوژي گروه صنایع ) PTCC1431(اورئوس 

  .غذایی دانشگاه تهران تهیه گردید
 کشت جامد مولر هینتون آگار از محیط ها جهت انجام آزمایش

 انگلستان MAST و مایع مولر هینتون براث ساخت شرکت
  . استفاده شد

از  میکروبی  هايجهت تهیه کشت تازه و فعال سازي سویه
ساخت شرکت مرك  (نوترینت آگار و رت آگارها  برینمحیط
  .استفاده گردید) آلمان 

 استون و ي متانول، آب،ها  از حاللها جهت استخراج عصاره

                                                             
1. Organic extracts 
2. Aqueous extracts 
3. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 
4. Minimum Bactericidal Concentration(MBC) 
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استفاده ) از شرکت مرك آلمان (HPLC Gradeاسید استیک 
  .شد

  ها روش - 2-2
  ها آماده سازي نمونه -2-2-1

 ابتدا شسته و تمیز شدند سپس بوسیله چاقوي دستی ها میوه
گیري پرسی آب دا گردید و با استفاده از آبمیوهپوست آنها ج

 ها  و هستهها پوست.  جدا گردیدندها  گرفته شد و هستهها آن
 درجه سانتی گراد به طور کامل خشک 60ابتدا در آون 

میلی 1سپس توسط الک . گردیدند و بعد با آسیاب پودر شدند
  .متر صاف شدند

  ها روش تهیه عصاره -2-2-2
 25ي پوست و هسته و همچنین آب انار به میزان ها از پودر

 مات به طور اي هي درب دار شیشها گرم توزین و درون ظرف
جداگانه ریخته شد و با حالل اختصاصی آن مخلوط گردید، 

. ساعت روي شیکر مغناطیسی قرار گرفت24سپس به مدت 
 دقیقه و با دور 5پس از این مدت توسط سانتریفیوژ به مدت 

تفاله و حالل از هم جدا شدند و تفاله مجدد با حالل  5000
ساعت قرار 24جدید مخلوط و روي شیکر مغناطیسی به مدت 

گرفت و پس از این زمان مجدد توسط سانتریفیوژ تفاله و 
  .حالل جدا و این حالل با حالل قبلی مخلوط گردید

متانول به نسبت /آب  استخراج عصاره آبی با استفاده ازحالل
 Seeram, Adams andحجمی، طبق روش /حجمی 85/15

Haraly (2004) استخراج عصاره آلی با  ].8[انجام شد
 40/40/20آب به نسبت /متانول / ل استون استفاده ازحال

 ها و استخراج آنتوسیانین] 9[ حجمی، به روش/حجمی/حجمی
/ 85(اسید استیک / آب/ با استفاده از متانول] 10[به روش 

هر سه قسمت میوه بر ) حجمی/حجمی/حجمی 5/0 / 5/14
  .اعمال شد

از ) در فاز لگاریتمی(تهیه کشت تازه  -2-2-3
  اه میکروارگانیسم
 MBC ي باکتریایی روز قبل از انجام تستها هر یک از سویه

ي مذکور کشت سطحی داده ها  برروي محیط کشتMICو 
 پس از یک شب اینکوباسیون در ها شدند، تا میکروارگانیسم

هنگام تهیه سوسپانسیون میکروبی در فاز لگاریتمی قرار داشته 
  .باشند

  ها ي مختلف عصارهها تهیه غلظت -2-2-4
 با امولسیون کردن مقدار معین ها ي مختلف عصاره ها ظت غل

هر یک از آنها با استفاده از حالل اختصاصی هر یک از آنها 
  .انجام گرفت

  مک فارلند1تهیه سوسپانسیون  -2-2-5
 مک فارلند با استفاده از اضافه کردن 1سوسپانسیون استاندارد 

mL 1/0آهسته و  کلرور باریم به طور 175/1%  از محلول آبی
 تهیه 1% اسید سولفوریک mL 9/9همراه با همزنی مداوم به 

 ].7[ گردید

کدورت ایجاد شده توسط این سوسپانسیون دانسیته سلولی 
 سلول بر میلی لیتر ایجاد می کند، 3× 10 8تقریباً معادل با 

 سپس کدورت آن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
CECIL 2502-Instruments Cambridge) Serial 

No. 125-624 England( در طول موج nm625اندازه -

  .گیري شد
  تهیه سوسپانسیون میکروبی -2-2-6

بین (یک لوپ پر از هر سویه ي میکروبی تحت شرایط استریل 
مولرهینتون براث   میلی لیتر محیط کشت25به ) دو شعله وجود

ا سپس ت. جهت تهیه سوسپانسیون غلیظ میکروبی اضافه گردید
 مک 1 آن با محلول (OD) هنگام برابر شدن دانسیته نوري

ه براي ب .رقیق شد) MHB(فارلند توسط محیط کشت مایع 
میکروارگانیسم بر میلی لیتر تحت  1×106 دست آوردن مقدار

  با محیط کشت مایع 1:500شرایط استریل به نسبت 

MHB11[مخلوط شد.[  
 با هاعصاره ارزیابی فعالیت ضد میکروبی  -2-2-7

  استفاده از روش آزمایش رقت در محیط مایع 
، ppm 25/31 ،5/62  شاملعصارهشش سطح غلظت از هر 

 از ها آزمایش براي انجام، تهیه شد 1000، 500، 250، 125
یک میلی لیتر . گردید روش آزمون حساسیت رقت مایع استفاده

 آن در بخش قبل ذکر شد از مایع تلقیح استاندارد که روش تهیه
 لوله آزمایش 6به ) ریززنده در هر میلی لیتر 1×106حاوي (

 ي تهیه ها از رقت) یک میلی لیتر (برابر درب دار حاوي حجم
 یک لوله آزمایش فاقد .گیاهی اضافه گردید عصاره هايشده از 

در  )کنترل مثبت(ماده ضد میکروبی نیز به عنوان کنترل رشد 
ک میلی لیتر نظر گرفته شد، بنابراین کنترل داراي ی
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. سوسپانسیون میکروبی و یک میلی لیتر آب مقطر می باشد
ي گیاهی ها  عصارهيها افزودن سوسپانسیون میکروبی به رقت

باعث رقیق شدن سوسپانسیون میکروبی و غلظت ماده ضد 
 در ها میکروبی خواهد شد، که این موارد طی آماده سازي نمونه

ي ماده ضد ها  از رقتبراي تهیه هر یک. نظر گرفته شده است 
میکروبی نیز یک کنترل منفی حاوي تمامی اجزا به جز 
سوسپانسیون میکروبی رشد در نظر گرفته شد، پس از انجام 

 ml )کنترل( لوله کنترل فاقد ماده ضد میکروبیاین مراحل از
 محیط mL 5/0  به یک لوله آزمایشی دیگر برده و سپس5/0

 از این مخلوط ml 001/0 کشت براث به آن اضافه گردید و
 MHAبا استفاده از اتوسمپلر فورأ روي سطح پلیت حاوي 

کشت داده شد تا پس از یک شب گرمخانه گذاري تعداد 
 ي پدیدار ها تعد اد کلونی.ي رشد کرده شمارش شوند ها کلونی

این عملیات  ].11[ عدد باشد 300 تا 250شده باید در حدود 
یکروارگانیسم مورد نظر در سه  مدو و ها عصارهبراي هر یک از

پس از یک شب گرمخانه . تکرار به طور جداگانه انجام شد
ي آزمایش ها از هر یک از لوله  درجه سانتیگراد37گذاري در 

کشت سطحی بر روي محیط کشت جامد مولر هینیتون آگار 
 جهت مشاهده رشد یا عدم رشد ها انجام گرفت و سپس پلیت

  ].11[ گرمخانه گذاري شدند یک شب ها میکروراگانیسم
              تعیین غلظت کلی مواد فنولی به روش  -2-2-8

   سیوکالتو–فولین 
 سیوکالتو –میزان پلی فنول هاي کل بر اساس روش فولین 

 برابر رقیق 10 میلی لیتر از نمونه 1/0ابتدا . اندازه گیري شد
 میلی 6 میلی لیتر ریخته شد و مقدار 10شده را در بالن حجمی 

 - میلی لیتر معرف فولین5/0لیتر آب به آن اضافه و سپس 
 دقیقه در دماي 4سیوکالتو به آن افزوده و هم زده، به مدت 

 20 میلی لیتر کربنات سدیم 5/1سپس . اتاق نگهداري می کنیم
درصد افزوده و مخلوط کرده و با آب مقطر به حجم رسانده 

 نمونه ها توسط  ساعت میزان جذب2پس از مدت زمان . شد
 نانومتر در مقابل 765دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

  .شاهد خوانده شد
روش به تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی  -2-2-9

DPPH)  2-2 پیکریل هیدرازیل-1 دي فنیل :(  
 -1 دي فنیل 2-2نمونه با محلول توکوفرول استاندارد و 

 35ت در دماي آب براي یک ساع/پیکریل هیدرازیل در متانول
درجه سانتیگراد در یک بشر قرار داده شدند تا با هم واکنش 

 نانومتر اندازه گیري 517سپس جذب در طول موج . بدهند
  .شد

 دي 2-2مقدار نمونه مورد نیاز براي واکنش با نیمی از محلول 
 پیکریل هیدرازیل بر حسب مقدار نسبی توکوفرول - 1فنیل 

الیت آنتی اکسیدانی نمونه بر فع. واکنش داده بیان می شود
      حسب میکرومول اکی واالنت توکوفرول واکنش داده بیان 

فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه بر حسب میکرومول اکی . می شود
 گرم نمونه بیان می شود 100در  ) TE(واالنت توکوفرول 

]12.[   
  

 نتایج و بحث - 3
 ارائه 1جدول نتایج آزمایش ترکیبات فنولی کل همانطور که در 

شده است، میانگین اعداد محاسبه شده در سه تکرار است که 
نشان می دهد باالترین میزان ترکیبات فنولی مربوط به عصاره 

پس .  می باشد11/591ي آلی پوست است که میزان آن برابر با 
از عصاره ي آلی پوست باالترین میزان ترکیبات فنولی مربوط 

.  می باشد71/571ست با میزان به عصاره ي آنتوسیانین پو
کمترین میزان ترکیبات فنولیک هم مربوط به عصاره ي 

 محاسبه گردیده 4/41آنتوسیانین هسته می باشد که میزان آن 
عصاره هاي پوست نسبت به عصاره ي بخش هاي دیگر . است

انار میزان ترکیبات فنولی بیشتري داشتند و بین بخش هاي 
، همچنین )>05/0p(ار وجود داردمختلف انار تفاوت معنی د

پس  .)>05/0p(عصاره ها نیز با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند
از پوست، آب انار باالترین میزان ترکیبات فنولی را داشت و 

در بین عصاره ها نیز، . کمترین میزان مربوط به هسته بود
عصاره ي آلی باالترین میزان ترکیبات فنولی و سپس عصاره 

ن بیشترین میزان را داشت و عصاره ي آبی کمترین آنتوسیانی
ترکیبات فنولی عصاره ها بر . میزان ترکیبات فنولی را دارا بود

  : می باشد      حسب میزان به ترتیب به صورت زیر
 -3 عصاره ي آنتوسیانین پوست، -2عصاره آلی پوست،  -1

 عصاره ي - 5 عصاره آلی آب انار، - 4عصاره ي آبی پوست، 
 عصاره ي آبی - 7 عصاره ي آنتوسیانین آب انار، - 6سته، آلی ه

 عصاره ي آنتوسیانین -9 عصاره ي آبی هسته، -8آب انار، 
  ).1جدول(هسته
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Table 1 Total phenolic compounds, Total anthocyanin and anti-oxidant activities of different parts of 
pomegranate 

Group A B C D E F G H I 
total phenolic 
compounds 
Mean ± Sd 

551.07 ± 
27.581 

591.11 ± 
17.684 

571.71 ± 
31.3 

63.577 ± 
2.750 

72.063 ± 
4.29 

65.623 ± 
5.27 

56.923 ± 
5.64 

70.884 ± 
8.153 

41.4 ± 
1.623 

Total 
Anthocyanin 
Mean ± Sd 

105.2 ± 
14.796 

236.01± 
75.202 

184.8 ± 
144.82 

645.69 ± 
119.64 

612.85 ± 
22.525 

669.06 ± 
6.919 

8.349 ± 
2.727 

56.776 ± 
5.453 

28.388± 
13.634 

DPPH usage 
Mean ± Sd 

0.0049 ± 
0.0015 

0.003 ± 
0.0007 

0.0034 ± 
0.0008 

0.502 ± 
0127 

0.390 ± 
0.085 

0.352 ± 
0.102 

1.155 ± 
0.255 

0.199 ± 
0.126 

0.664 ± 
0.089 

 
A: aqueous extract of pomegranate peel; B: organic extract of pomegranate peel; C: anthocyanin extract of 

pomegranate peel 
D: aqueous extract of pomegranate juice; E: organic extract of pomegranate juice; F: anthocyanin extract of 

pomegranate juice; G: aqueous extract of pomegranate seed; H: organic extract of pomegranate seed; I: 
anthocyanin extract of pomegranate seed 

Sd: Standard deviation  
ئه اار 1نتایج آزمون تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی که در جدول 

گردیده، میانگین اعداد به دست آمده از سه تکرار است که بر 
 می باشد، به طوري که هرچه مصرف DPPHاساس مصرف 

DPPHکمتر باشد فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتر می باشد  .
 مربوط به DPPHطبق نتایج تعیین شده کمترین مصرف 

عصاره هاي پوست می باشد که به ترتیب عصاره هاي آلی، 
آنتوسیانین و آلی می باشد که نشان می دهد این سه عصاره به 
ترتیب باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در بین تمامی عصاره 

پس از عصاره هاي پوست، کمترین میزان مصرف . ها دارند
DPPHابتدا  مربوط به عصاره هاي آب انار می باشد که 

عصاره ي آنتوسیانین، سپس عصاره ي آلی و بعد عصاره ي 
پس از . آبی باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند

عصاره هاي آب انار، عصاره هاي هسته کمترین فعالیت آنتی 
اکسیدانی را داشتند که البته عصاره ي آلی هسته فعالیت آنتی 

یگر نشان داد و کمترین اکسیدانی باالیی را نسبت به دوتاي د
در . فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به عصاره ي آبی هسته بود

کل نتایج نشان داد که از لحاظ فعالیت آنتی اکسیدانی، بین 
عصاره هاي پوست، آب و هسته تفاوت معنی داري وجود 

 و عصاره هاي پوست قدرت آنتی اکسیدانی )>05/0p(دارد

همچنین فعالیت . دیگر دارندبسیار بیشتري نسبت به دو بخش 
آنتی اکسیدانی عصاره هاي مختلف هر بخش تفاوت معنی 

در بین عصاره هاي پوست و . )>05/0p(داري با هم دارند
هسته، عصاره ي آلی باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان 
داد و در بین عصاره هاي آب انار، عصاره ي آنتوسیانین 

در کل ترتیب قدرت . دانی را داشتباالترین فعالیت آنتی اکسی
دانی عصاره ها به ترتیب به صورت زیر می یفعالیت آنتی اکس

  :باشد
 عصاره ي آنتو سیانین پوست، -2 عصاره ي آلی پوست، -1
 عصاره - 5 عصاره ي آلی هسته، -4 عصاره ي آبی پوست، -3

 عصاره -7 عصاره ي آلی آب انار، - 6ي آنتوسیانین آب انار، 
 عصاره ي آبی -9 عصاره آنتوسیانین هسته، -8انار، ي آبی آب 

  ).2جدول( هسته
ي استخراجی از ها  عصارهMBC و MICدر این مطالعه 

سالمونال   هايي مختلف انار بر روي میکروارگانیسمها بخش
تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و باسیلوس 

رار  تک3ي مایع در ها با انجام آزمون حساسیت رقتسرئوس 
 تکرار به ترتیب زیر گزارش 3تعیین گردید که میانگین نتایج 

.رددگ می
Table 2 The results of the antimicrobial effect of extracts of peel on salmonella tiphy 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
  

  Dilutions of extracts of the peel in ppm   
  1000 500 250 125 62.5  31.25    
  -  -  -  20 + + organic extract  
  -  -  -  8 +  +  anthocyanin extract  
  -  -  19 +  ++  ++  aqueous extract  
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ي آلی و ها غلظت مورد آزمون نشان داد که عصارهسطح 
، 125یفی در غلظت آنتوسیانین بر روي باکتري سالمونال ت

عدد بود  8 و 20 به ترتیب ها ي رشد یافته درون پلیتها کلنی
 را در برابر باکتري مورد ها بازدارندگی این عصارهکه تأثیر 

معرفی  MICهد و این غلظت به عنوان د میآزمون نشان 
 هیچگونه رشدي از 250 تا 1000ردد و همچنین از غلظت گ می

 به 250اقل غلظت کشندگی یعنی باکتري مشاهده نگردید و حد
ردد، به همین ترتیب طبق نتایج گ می معرفی MBC  عنوان

 و 250حداقل غلظت بازدارندگی براي عصاره آبی غلظت 
همانطور که نتایج . اشدب می 500حداقل غلظت کشندگی آن 

هد هر سه نوع عصاره پوست داراي تأثیر بازدارندگی د مینشان 
ي ها اشند و عصارهب مید آزمون باکتري مور و کشندگی روي

آلی و آنتوسیانین داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی باالتري 
  .)2 جدول (.اشندب میپوست نسبت به عصاره آبی 

ي آب انار در ها نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره
ي آلی و ها شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره

ر بر روي باکتري سالمونال تیفی در آنتوسیانین و آبی آب انا

 به ترتیب ها ي رشد یافته درون پلیتها ، کلنیppm 500غلظت
 را ها  عدد بود که تأثیر بازدارندگی این عصاره42 و 30 و 27

هد و این غلظت به د میدر برابر باکتري مورد آزمون نشان 
   ppm 1000ردد و همچنین در غلظتگ میمعرفی  MICعنوان 

 مشاهده نگردید و ها شدي از باکتري درون پلیتهیچگونه ر
معرفی MBC  این غلظت به عنوان حداقل غلظت کشندگی یا

هد هر سه نوع عصاره د میهمانطور که نتایج نشان . رددگ می
باکتري مورد  آب انار داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی روي

ی  آلی، آنتوسیانین و آبي هعصار اشند و به ترتیبب میآزمون 
 )3جدول (.آب انار مؤثر بودند

هاي استخراجی  نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روي عصاره
از هسته انار نشان داد که هر سه نوع عصاره آلی، آنتوسیانین و 
آبی هسته هیچ گونه تأثیر بازدارندگی و کشندگی در 

  هاي مورد بررسی بر روي سالمونال تیفی نشان ندادند که غلظت
ه علت میزان پایین تر ترکیبات فنولی هسته نسبت  این نتایج ب

  ).4جدول(باشد هاي انار می به سایر بخش
  

Table 3 The results of the antimicrobial effect of extracts of juice on salmonella tiphy 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
 
   

Table 4 The results of the antimicrobial effect of extracts of seed on salmonella tiphy        
  
  
  
  
  
  

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
 

هاي پوست انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره
هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره

آنتوسیانین بر روي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس در غلظت 
 عدد 4 و 9ه ترتیب ها ب هاي رشد یافته درون پلیت ، کلنی5/62

ها را در برابر باکتري مورد  بود که تأثیر بازدارندگی این عصاره
 معرفی MICدهد و این غلظت به عنوان  آزمون نشان می

 هیچگونه رشدي از 125 تا 1000گردد و همچنین از غلظت  می
 به 125باکتري مشاهده نگردید و حداقل غلظت کشندگی یعنی 

د، به همین ترتیب طبق نتایج گرد  معرفی میMBC عنوان 
 و 250حداقل غلظت بازدارندگی براي عصاره آبی غلظت 

همانطور که نتایج . باشد  می250 نیزحداقل غلظت کشندگی آن
دهد هر سه نوع عصاره پوست داراي تأثیر بازدارندگی  نشان می

  Dilutions of extracts of the  juice in ppm   
  1000 500 250 125 62.5  31.25    
  -  27  +  +  ++  ++  organic extract  
  -  30 +  +  ++  ++  anthocyanin extract  
  -  42  +  +  ++  ++  aqueous extract  

Dilutions of extracts of the  seed in ppm   
1000 500 250 125 62.5  31.25    

+  + +  ++  ++  ++  organic extract  
+ +  +  ++  ++  ++  anthocyanin extract  
+  +  +  ++  ++  ++  aqueous extract  
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هاي  باشند و عصاره و کشندگی روي باکتري مورد آزمون می
راي تأثیر بازدارندگی و کشندگی باالتري آلی و آنتوسیانین دا

  .)5جدول. (باشند نسبت به عصاره آبی پوست می
  

Table 5 The results of the antimicrobial effect 
of extracts of peel on staphylococcus aureus 

++ shows the high growth of microorganisms, + 
low growth of microorganisms, and - lack of 

growth 
هاي آب انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره

هاي آلی و   نشان داد که عصارهشش سطح غلظت مورد آزمون
آنتوسیانین و آبی آب انار بر روي باکتري استافیلوکوکوس 

هاي رشد یافته درون  ، کلنیppm 250اورئوس در غلظت
 عدد بود که تأثیر بازدارندگی 32 و 12 و 10ها به ترتیب  پلیت

دهد و  ها را در برابر باکتري مورد آزمون نشان می این عصاره
گردد و همچنین در   معرفی میMICعنوان این غلظت به 

ها   هیچگونه رشدي از باکتري درون پلیتppm 500غلظت
مشاهده نگردید و این غلظت به عنوان حداقل غلظت کشندگی 

دهد هر  همانطور که نتایج نشان می. گردد معرفی میMBC یا 
سه نوع عصاره آب انار داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی 

ي آلی،  باشند و به ترتیب عصاره رد آزمون میروي باکتري مو
 )6جدول. (آنتوسیانین و آبی آب انار مؤثر بودند

هاي هسته انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره
هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره

آنتوسیانین و آبی هسته انار بر روي باکتري استافیلوکوکوس 
هاي رشد یافته درون  ، کلنیppm 500ر غلظتاورئوس د

 عدد بود که تأثیر بازدارندگی 32 و 15 و 13ها به ترتیب  پلیت
دهد و  ها را در برابر باکتري مورد آزمون نشان می این عصاره

گردد و همچنین در   معرفی میMICاین غلظت به عنوان 
ها   هیچگونه رشدي از باکتري درون پلیتppm 1000غلظت
ه نگردید و این غلظت به عنوان حداقل غلظت کشندگی مشاهد

دهد هر  همانطور که نتایج نشان می. گردد معرفی میMBC یا 
سه نوع عصاره هسته انار داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی 

ي آلی،  باشند و به ترتیب عصاره روي باکتري مورد آزمون می
  .)7جدول(آنتوسیانین و آبی هسته انار مؤثر بودند 

  

              
1Table 6 The results of the antimicrobial effect of extracts of juice on staphylococcus aureus       

 
 
  
  
  
    

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
 

Table 7 The results of the antimicrobial effect of extracts of seed on staphylococcus aureus 
  

 
  
  
  
  

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growt 
 

هاي پوست انار در   آزمایشات انجام شده بر روي عصارهنتایج
هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره

، 125آنتوسیانین بر روي باکتري باسیلوس سرئوس در غلظت 
 عدد بود 5 و 10ها به ترتیب  هاي رشد یافته درون پلیت کلنی

Dilutions of extracts of the peel in 
ppm   

1000 500 250 125 62.5  31.25    

-  -  -  - 9 + organic 
extract  

-  -  -  - 4  +  
anthocy

anin 
extract  

-  -  - +  ++  ++  aqueous 
extract  

Dilutions of extracts of the juice in ppm   
1000 500 250 125 62.5  31.25    

-  -  10  +  ++  ++  organic extract  
-  - 12  +  ++  ++  anthocyanin extract  
-  -  32  +  ++  ++  aqueous extract  

Dilutions of extracts of the seed in ppm   
1000 500 250 125 62.5  31.25    

-  13 +  ++  ++  ++  organic extract  
- 15  +  ++  ++  ++  anthocyanin extract  
-  32  +  ++  ++  ++  aqueous extract  
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کتري مورد ها را در برابر با که تأثیر بازدارندگی این عصاره
 معرفی MICدهد و این غلظت به عنوان  آزمون نشان می

 هیچگونه رشدي از 250 تا 1000گردد و همچنین از غلظت  می
 به 250باکتري مشاهده نگردید و حداقل غلظت کشندگی یعنی 

گردد، به همین ترتیب طبق نتایج  معرفی میMBC عنوان 
 و 250حداقل غلظت بازدارندگی براي عصاره آبی غلظت 

همانطور که نتایج . باشد  می500حداقل غلظت کشندگی آن 
دهد هر سه نوع عصاره پوست داراي تأثیر بازدارندگی  نشان می

هاي  باشند و عصاره و کشندگی روي باکتري مورد آزمون می
آلی و آنتوسیانین داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی باالتري 

 .)8لجدو(باشند نسبت به عصاره آبی پوست می

 
Table 8 The results of the antimicrobial effect of extracts of peel on Bacillus cerous 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
 

هاي آب انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره
هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره

 در آنتوسیانین آب انار بر روي باکتري باسیلوس سرئوس
ها به ترتیب  هاي رشد یافته درون پلیت ، کلنیppm 500غلظت

ها را در برابر   عدد بود که تأثیر بازدارندگی این عصاره17 و 14
 MICدهد و این غلظت به عنوان  باکتري مورد آزمون نشان می

 هیچگونه ppm 1000گردد و همچنین در غلظت معرفی می
گردید و این غلظت ها مشاهده ن رشدي از باکتري درون پلیت

. گردد  معرفی میMBCبه عنوان حداقل غلظت کشندگی یا 
اما عصاره آبی نسبت به دوعصاره دیگر تأثیر بازدارندگی و 

 ppm500 و ppm250کشندگی بیشتري داشت که به ترتیب 
دهد هر سه نوع  همانطور که نتایج نشان می. تعیین گردید

و کشندگی روي عصاره آب انار داراي تأثیر بازدارندگی 
ي آلی،  باشند و به ترتیب عصاره باکتري مورد آزمون می

  .)9جدول(آنتوسیانین و آبی آب انار مؤثر بودند
  

Table 9 The results of the antimicrobial effect of extracts of juice on Bacillus cerous 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
اي استخراجی ه نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روي عصاره

از هسته انار نشان داد که هر سه نوع عصاره آلی، آنتوسیانین و 
هاي مورد بررسی بر روي  آبی هسته تأثیر کشندگی در غلظت

تاثیر ppm 1000باسیلوس سرئوس نشان ندادند اما در غلظت 

که این نتایج به علت میزان پایین تر . بازدارندگی داشتند
 باشد هاي انار می سایر بخشترکیبات فنولی هسته نسبت به 

  . )10جدول(
  

Table 10 The results of the antimicrobial effect of extracts of seed on Bacillus cerous 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
 

 

Dilutions of extracts of the peel in ppm  

1000 500 250 125 62.5 31.25  

- - - 10 + ++ organic extract  

- - - 5 + + anthocyanin extract  

- - 12 + ++ ++ aqueous extract  

Dilutions of extracts of the juice in ppm  
1000 500 250 125 62.5 31.25  

- 14 + ++ ++ ++ organic extract  
- 17 + + ++ ++ anthocyanin extract  
- - 23 ++ ++ ++ aqueous extract  

Dilutions of extracts of the seed in ppm  
1000 500 250 125 62.5 31.25  

5 + + ++ ++ ++ organic extract  
9 + + ++ ++ ++ anthocyanin extract  
23 + + ++ ++ ++ aqueous extract  
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هاي پوست انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره
هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره

، 5/62یانین بر روي باکتري اشرشیاکلی در غلظت آنتوس
 عدد بود 4 و 10ها به ترتیب  هاي رشد یافته درون پلیت کلنی

ها را در برابر باکتري مورد  که تأثیر بازدارندگی این عصاره
 معرفی MICدهد و این غلظت به عنوان  آزمون نشان می

ز  هیچگونه رشدي ا125 تا 1000گردد و همچنین از غلظت  می
 به 125باکتري مشاهده نگردید و حداقل غلظت کشندگی یعنی 

گردد، به همین ترتیب طبق نتایج  معرفی میMBC عنوان 
 و 125حداقل غلظت بازدارندگی براي عصاره آبی غلظت 

همانطور که نتایج . باشد  می125حداقل غلظت کشندگی آن نیز 
ارندگی دهد هر سه نوع عصاره پوست داراي تأثیر بازد نشان می

هاي  باشند و عصاره و کشندگی روي باکتري مورد آزمون می
آلی و آنتوسیانین داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی باالتري 

  .)11جدول(باشند نسبت به عصاره آبی پوست می

Table 11 The results of the antimicrobial effect of extracts of peel on Escherichia coli 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
هاي آب انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره

هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره
آنتوسیانین و آبی آب انار بر روي باکتري اشرشیاکلی در 

ها به ترتیب  هاي رشد یافته درون پلیت ، کلنیppm 250غلظت
ها را  ین عصاره عدد بود که تأثیر بازدارندگی ا38 و 12 و 10

دهد و این غلظت به  در برابر باکتري مورد آزمون نشان می
 ppm 500گردد و همچنین در غلظت  معرفی میMICعنوان 

ها مشاهده نگردید و  هیچگونه رشدي از باکتري درون پلیت
معرفی MBC این غلظت به عنوان حداقل غلظت کشندگی یا 

ر سه نوع عصاره دهد ه همانطور که نتایج نشان می. گردد می
آب انار داراي تأثیر بازدارندگی و کشندگی روي باکتري مورد 

ي آلی، آنتوسیانین و آبی  باشند و به ترتیب عصاره آزمون می
 . )12جدول(آب انار مؤثر بودند

Table 12 The results of the antimicrobial effect of extracts of juice on Escherichia coli 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 
هاي هسته انار در  نتایج آزمایشات انجام شده بر روي عصاره

هاي آلی و  شش سطح غلظت مورد آزمون نشان داد که عصاره
آنتوسیانین و آبی هسته انار بر روي باکتري اشرشیاکلی در 

ها به  هاي رشد یافته درون پلیت ، کلنیppm 1000غلظت
 بازدارندگی این  عدد بود که تأثیر26 و 11 و 10ترتیب 
دهد و این  ها را در برابر باکتري مورد آزمون نشان می عصاره

گردد اما در غلظت هاي   معرفی میMICغلظت به عنوان 
همانطور که نتایج نشان . مورد آزمون تأثیر کشندگی نداشتند

دهد هرسه نوع عصاره هسته انار داراي تأثیر بازدارندگی  می
ي آلی،  باشند و به ترتیب عصاره روي باکتري مورد آزمون می

  .)13جدول(آنتوسیانین و آبی هسته انار مؤثر بودند

Table 13 The results of the antimicrobial effect of extracts of seed on Escherichia coli 

++ shows the high growth of microorganisms, + low growth of microorganisms, and - lack of growth 

  Dilutions of extracts of the peel in ppm  
 1000 500 250 125 62.5 31.25  
 - - - - 10 + organic extract  
 - - - - 4 + anthocyanin extract  
 - - - - + ++ aqueous extract  

 Dilutions of extracts of the juice in ppm  
 1000 500 250 125 62.5 31.25  
 - - 10 + ++ ++ organic extract  
 - - 12 + ++ ++ anthocyanin extract  
 - - 38 + ++ ++ aqueous extract  

 Dilutions of extracts of the seed in ppm  
 1000 500 250 125 62.5 31.25  
 10 + + ++ ++ ++ organic extract  
 11 + + ++ ++ ++ anthocyanin extract  
 26 + + ++ ++ ++ aqueous extract  
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ي مختلف ها در مطالعات پیشین گزارش شده است که غلظت
 همانند ها هاي مختلف باکتري ر برابر گونهعصاره پوست انار د

S. aureus ،E. coli ،Salmonella enterica ،
Shigella sonnei ،Enterococcus faecalis  و
Bacillus subtilis13[ موثر است.[  

Coteet et al. (2011)ي آبی، ها  تأثیر ضد باکتریایی عصاره
مثبت و  باکتري گرم 7آلی و آنتوسیانین زغال اخته را روي 

گرم منفی پاتوژن بررسی نمودند و نتایج نشان داد که 
ي آلی و آنتوسیانین حاوي میزان باالي ترکیبات فنولی ها عصاره

و آنتوسیانین بودند و فعالیت ضد باکتریایی باالتري هم نسبت 
  ].14[دادند آبی نشان ي هبه عصار

Dahham et al. (2010)ي ها  فعالیت ضد باکتریایی عصاره
 عدد باکتري 7ي مختلف انار را روي ها  و متانولی بخشآبی

گرم مثبت و گرم منفی با روش دیسک دیفیوژن بررسی نمودند 
ي متانولی فعالیت بسیار ها عصاره: و به این نتایج رسیدند
 آلی پوست ي ه آبی داشتند، عصاري هباالتري نسبت به عصار

ي ها و عصاره تأثیر بازدارندگی نشان داد ها  باکتريي هروي هم
ي ها پوست تأثیر ضدباکتریایی بسیار باالتري نسبت به عصاره

ي گرم مثبت به خصوص ها آب و هسته داشتند و باکتري
استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت بیشتر ي نسبت به 

 ].15[ي گرم منفی نشان دادندها باکتري

zoreky  ي ه فعالیت ضد باکتریایی عصار2009در سال 
 باکتري استافیلوکوکوس اورئوس، 4ار را روي متانولی پوست ان

باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیاکلی و سالمونال انتریت بررسی 
گزارش ) mg/mL (4 الی 5/0را در رنج  MICنمود و میزان 

 متعلق به سالمونال بود که 4نمود که بیشترین عدد یعنی 
مقاومت بیشتر این باکتري را در مقابل عصاره نسبت به بقیه 

هد و حساس ترین باکتري باسیلوس د می نشان ها ريباکت
  ].16[گردیدسوبتیلیس گزارش 

Lee et al. (2003) ي آبی و ها فعالیت ضد میکروبی عصاره
گیاهان دارویی را بر روي سالمونال  انواعی از) متانول(الکلی 

 گونه گیاهی 12ي ها در این تحقیق عصاره. بررسی نمودند
 سروتیت مختلف 6سالمونال از   گونه13دارویی در مقابل 

ي گیاهی تاثیر ها  عصارهي ه به وسیلها همه گونه. آزمایش شد
به  MIC. ي الکلی اثر قوي تري داشتندها بودند اما عصاره

 تا 6/15ي مختلف سالمونال از ها دست آمده براي گونه
125µg/ml17[ متغیر بود.[ 

Algurairy et al. (2018) ولاتان( تاثیر عصاره الکلی (
پوست انار روي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس را بررسی 

نتایج نشان دهنده فعالیت ضد میکروبی عصاره پوست . کردند
ي تجاري ها این خاصیت آنتی بیوتیکی با آنتی بیوتیک. انار بود

همانند کلیندامایسین، کلرامفنیکل، جنتامایسین و وانکومایسین 
 ].18[قابل مقایسه بود

Chaudhary (2017) & Rahul  فعالیت ضدباکتریایی
عصاره متانولی، اتانولی و بنزنی پوست انار را علیه شش 

 Pseudomonas(باکتري گرم منفی بیمارگر انسان 

fluorescens ،Pseudomonas aeruginosa ،
Shigellaflexneri،Klebsiella pneumoniae ،

Salmonella typhi و Bacillus subtilis (بررسی کردند .
 درجاتی از موثر بودن را نشان دادند با این حال ها تمام عصاره

باکتري )  درصد71/85(عصاره متانولی حداکثر ممانعت از رشد 
Klebsiella pneumoniae در غلظت µl/ml 100 عصاره 

 ].19[را نشان داد

Abdulbary (2017) طی یک مطالعه اثر آنتی میکروبی 
را روي استافیلوکوکوس هاي الکلی و آبی پوست انار عصاره

  ].20[کردنداورئوس جداسازي شده از مو گزارش 
هاي مختلف عصاره   فعالیت ضدباکتریایی غلظت2014در سال 

هاي انار و ترکیب عصاره پوست و پوست انار، عصاره دانه
 و Streptococcus mutansهاي انار روي دو باکتري  دانه

Lactobacillus acidophilusایشگاهی  در شرایط آزم
نتایج نشان داد که عصاره پوست انار برخالف . بررسی شد

ي مورد ها هاي انار داراي اثر بازدارندگی از رشد باکتريدانه
ي انار ها ي پوست انار و دانهها ترکیب عصاره. مطالعه است

.  بودL. acidophilusداراي تاثیر بازدارندگی بیشتري روي 
 توسط S. mutansرشد در مقابل بیشترین بازدارندگی از 

 ].21[لص پوست انار به دست آمداعصاره خ

Yehia et al. (2011) فعالیت ضد میکروبی ترکیب عصاره 
.  را بررسی کردندCي فلزي و ویتامن ها پوست انار با نمک

ترکیبات مختلف فعالیت ضد میکروبی متفاوتی را در برابر 
عصاره به عنوان مثال ترکیب . ي مختلف داشتندها باکتري

 فعالیت آنتی میکروبی ZnSO4پوست انار با نمک فلزي 
 Bacillus subtilis ،Staphylococcus بیشتري در برابر

spp. و Brucella spp.ترکیب عصاره پوست انار .  نشان داد
 و E. coli بازدارندگی از رشد بیشتري در برابر Cبا ویتامین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-31968-fa.html


 1398، مهر 16، دوره 92                                         شماره                                                 ییع غذایعلوم و صنا

 109

B. indicus22[دادن  نسبت به سایر ترکیبات از خود نشا.[  
 فعالیت آنتی میکروبی عصاره پوست انار و آب 2017در سال 

 Rothia و Streptococcus mutansانار در برابر 
dentocariosaبه طور موثري عصاره پوست.  بررسی شد 

عصاره آب انار نیز به . کاهش داداکتري را رشد و بقاي هر دو ب
 .R و S. mutansترتیب بازدارندگی زیاد و متوسط در برابر 

dentocariosa23[ نشان داد.[  
ي استخراج شده از ها هد عصارهد میهمانطور که نتایج نشان 

پوست انار نسبت به آب و هسته داراي خاصیت ضدمیکروبی 
وان این موضوع را به میزان ت میاشد که ب میبسیار خوبی 

ترکیبات فنولی ربط داد و مشخص گردید که به طور کلی 
ی بین ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی و ارتباط مستقیم

  ].24[ خاصیت ضد میکروبی وجود دارد
در کل نتایج نشان داده که استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به 
سه میکروارگانیسم پاتوژن غذایی دیگر یعنی سالمونال تیفی، 

  و باسیلوس سرئوس، به عصاره هاي O175:H7اشرشیاکلی 
پژوهش بسیار حساس تر است و همچنین مورد استفاده در این 

نتایج نشان داد که سالمونال تیفی مقاومترین میکروب در این 
استافیلوکوکوس و باسیلوس باکتري هاي گرم مثبت . آزمون بود

ي باکتري  هستند حال آن که سالمونال و اشرشیاکلی از دسته
به نظر می رسد که علت مقاومت . هاي گرم منفی می باشند

اکتري هاي گرم منفی به روغن هاي اساسی گیاهی بیشتر ب
احتماالً پیچیدگی بیشتر غشاي مضاعف سلولی این ارگانیسم ها 

تکوئیک  اسید / در مقایسه با غشاي یگانه گلیکوپروتئینی
همچنین به نظر می رسد مقاومت . باکتري هاي گرم مثبت باشد

حل (سلول هاي میکروبی وابسته به سرعت و میزان انحالل 
. مواد ضد میکروبی در بخش لیپیدي غشاي سلولی باشد) شدن

اگرچه این مسئله نمی تواند توضیح کاملی براي شرح اختالف 
در حساسیت باکتري هاي گرم مثبت و منفی باشد به همین 
علت اختالف در هیدروفوبیسیتی سطح غشاي سلول نیز بعنوان 

ن بخش به طور کلی بی ].25[یک عامل مؤثر پیشنهاد شده است
تفاوت معنی دار وجود ) پوست، آب و هسته(هاي مختلف انار 

) آلی، آنتوسیانین و آبی(بین نوع عصاره ها ). >05/0p(دارد
و همچنین بین اثرات ) >05/0p(تفاوت معنی دار وجود دارد

  ).>05/0p(متقابل آنها نیز تفاوت معنی دار می باشد
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Comparing of antimicrobial activity of organic, anthocyanin and 
aqueous extracts acquired from different parts of pomegranate 
(peel, juice and seed) on four pathogenic bacteria Salmonella 

tiphy, staphylococcus aureus, Escherichia coli and Bacillus cereus 
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Nowadays, the consumers are extremely concerned about using chemical preservatives in foods and 
tend to use safe natural food products with healthful benefits. Pomegranate can have such a role. In 
this study, the antimicrobial properties of the extracts (peel, juice and nucleus) such as organic, 
aqueous and anthocyanin extracts extracted from different parts of pomegranate were examined and 
the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) on 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cerous and Salmonella tiphy were determined using 
liquid dilution susceptibility test. According to results, the most inhibitory effect was related to peel 
extractions. Minimum inhibitory concentration (MIC) was related to organic extractions and 
Anthocyanin of peels which were effective in concentration of 62.5 ppm on Staphylococcus aureus 
and Escherichia coli and had inhibitory effect on Bacillus cereus and Salmonella tiphy and also, 
organic & Anthocyanin extractions of peel had bactericidal effect in concentration of 125 ppm on 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli and in concentration of 250 ppm on Bacillus cereus and 
Salmonella. After, peel extractions, the most antimicrobial was dependent on pomegranate juice 
extractions which aqueous, organic and Anthocyanin extractions in concentration of 250 ppm had 
inhibitory effect on Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria and in concentration of 500 
ppm had bactericidal effect on bacteria. Also, on Bacillus cereus and Salmonella tiphy bacteria in 
concentration of 500 ppm had inhibitory effect and in concentration of 1000 ppm had bactericidal 
effect, of course except aqueous extractions of pomegranate juice which showed inhibitory and 
bactericidal effects respectively in concentrations 250 and 500 ppm on Bacillus cereus bacterium. It 
can be mentioned that peel and pomegranate juice extractions have high antibacterial effects for high 
phenolic compounds and high antioxidant activity and it is concluded that phenolic compounds and 
antioxidant activity approximately have direct proportion with antimicrobial activity. 
 
Keyword: MIC, MBC, Pomegranate 
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