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  چکیده
 سبز پوست .است شده تاکید غذا صنعت در یمیاییش هاينگهدارنده جاي به هاعصاره و هااسانس نظیر طبیعی مواد از به استفاده اخیر هايسال در

 و باعث باشد مطرح خواص بیولوژیک با طبیعی یک ترکیب عنوان به می تواند فنولی، ترکیبات داشتن دلیل به که است کشاورزي ضایعات از گردو
  در.گیردوامل ضدمیکروبی نیز مورد استفاده قرار میهاي العالج و جلوگیري از فعالیت اکسایش لیپیدها گردیده و به عنوان عکاهش بسیاري از بیماري

  .گرفت قرار بررسی مورد متانولی پوست سبز گردو عصاره ضدباکتریایی اکسیدانی،آنتی هايفنولی، ویژگی محتواي ترکیبات پژوهش، این
 تعیین اسپکتروفتومتري روش به فنولی عصاره تترکیبا میزان .شد انجام درصد 80  و60متانول حالل در خیساندن و سوکسله دو روش به گیريعصاره

 باکتري فعالیت ضدباکتریایی عصاره به روش انتشار دیسکی علیه.  بررسی شدDPPHهاي رادیکال مهار آزمون با عصاره رادیکالی ضد فعالیت .گردید

 SPSSافزار  نرم از استفاده با شده آوري جمع هايداده.  مورد بررسی قرار گرفتمونوسیتوژنز لیستریا و دیسانتري موریوم، شیگال تایفی سالمونال هاي
  .شدند تحلیل و تجزیه و آزمون دانکن

. گرم نمونه به دست آمد بر گرم میلی اساس بر گالیک اسید معادل حسب  بر07/89 و 81/17ترتیب  به سوکسله و خیساندن روش براي کل فنل میزان
 تمامی باکتري هاي مقابل در ايمالحظه قابل ضدمیکروبی فعالیت  عصاره.آمد دست به لیتر میلی بر گرم  میلی0.15 پوست سبز گردو EC50میزان 

  . میلی گرم بر میلی لیتر بود5/2 و 2/1 بین MBC و 25/1و 625/0 بین MICمیزان   .داد نشان بررسی مورد
-آنتی خاصیت با زیست فعال ترکیبات از بالقوه و غنی منبع نوانع به عصاره متانولی پوست سبزگردو که داد نشان پژوهش این در آمده دست به نتایج

  .باشدمی انسان سالمت حفظ جهت در دارو و غذا صنعت در استفاده قابل میکروبی ضد و اکسیدانی
  

  پوست سبز گردو، خاصیت ضداکسیدانی، فعالیت ضدمیکروبی، ترکیبات فنولی : واژگان کلید

                                                             

 باتمسئول مکات: yasamin.latifi131@yahoo.com  
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  مقدمه -1
ــان از )Juglans regia(گــردو ــسیار درخت  و مهــم ب

 مـی  یافـت  جهـان  نقـاط  از در بسیاري که باشد می ارزشمند

 از تـر  پـایین  متـر  26 از ارتفـاع  گیـاه  ایـن  ایـران  در شـود، 

  بـاالتر متـر  2500 از ارتفـاع بـیش   تـا  مازندران در دریا سطح

 بجـز  و داشـته  بختیـاري رویـش   چهارمحال در دریا سطح از

ـ  فـارس  خلـیج  ساحلی هاي استان  سـایر  در عمـان،  ايو دری

 ي رده بـه  متعلـق   گـردو .گـردد  می کشت کشور هاي استان
ــان ــان، نه ــر دانگ ــه ي رده زی ــته   اي دولپ ــا، راس ه

ــانواده Amentalesي   و جــــــنسJuglandaceae، خــــ
Juglans] 1[  ــزان    21و داراي ــی خ ــه همگ ــت ک ــه اس  گون

   ].2[و داراي میوه خوراکی هستند  باشند دار می
 از حاصـل  ضـایعات  مهمتـرین  از یکـی  گـردو  سـبز  پوسـت 

مـی توانـد بـه عنـوان      و بـوده  مغـز  کـردن  جـدا  از گردو پس
ــورد      ــوژیکی م ــواص بیول ــا خ ــولی ب ــات فن ــی از ترکیب منبع

: اثــرات مفیــد ترکیبــات فنلـی از جملـه        . استفاده قرار گیـرد   
خاصیت ضـد سـرطانی، ضـد جهـش و محافظـت از قلـب و             

 هــاي    همچنین مـشکوك بـه سـمی بــودن آنتــی اکــسیدان            
ــه دســت     ــراي ب ــات متعــددي  ب ــه مطالع ــصنوعی، منجــر ب م

ــت     ــده اس ــی ش ــابع طبیع ــات از من ـــن ترکیب ــه . آوردن ای ب
ــشاورزي        ــذایی و ک ــنایع غ ـــایعات ص ـــور ض ـــین منظ هم

بـا بـه کـار گیـري ایـن ضـایعات        . مورد توجـه قـرار گرفــت      
ــر      ــالوه ب ــی ع ـــاي طبیع ــسیدان ه ـــی اکـ ــد آنت ــت تولی جه

ـد، بــه حفــظ محــیط زیـست         مقرون به صـرفه شـدن تولیـ       
  ]. 3[نیز کمک می شود

 اکـسیدانی  آنتـی  خاصـیت  کـه  هـستند  مـوادي  فنلی ترکیبات

 درخـت  ي هـا  بخـش  تمـامی  در ترکیبـات   ایـن . دارنـد 

 ضـد  اثـر  و اسـت  موجـود ) پوسـت و بـرگ   میـوه،  (گـردو 

 . اسـت  شـده  آن شــناخته اکـسیدانی  و آنتـی  میکروبـی 

 بـه  ی توانـد مـ  گـردو  درخـت  مختلـف  اي اجـز  بنـابراین، 

 ضـد میکروبـی،   عوامـل  طبیعـی و  اکـسیدان  آنتـی  منبع عنوان

  ].4[باشد ارزشمند
ـــال آزاد،    ـــاي رادیک ـــده ه ـــه گیرن ــسـیدان، ب ـــی اک واژه آنت
ممانعــت کننـــده هـــاي پراکـــسیداسیون لیپیـــدها و عوامـــل  

، نـــسبت داده مـــی )Chelating agent(چـــالت کننـــده 
ــود  ــنتزي ماننــ    ]. 5[ش ــسیدان هــاي س  BHTد آنتــی اک

،BHA     ــرآورده ــه ف ــر ب ــال حاض ــاالت در ح ــل گ  و پروپی

ــی هــا   هــاي غـــذایی، بــراي جلــوگیري از اکــسیداسیون چرب
مطالعـات نـشان داده اسـت کـه میـوه هـا،             . اضافه مـی شـوند    

ســبزي هــا و ضــایعات آنهــا داراي خــواص آنتــی اکــسیدانی  
 ]. 6[می باشـند

  همهدر که هستند فنولی ترکیبات طبیعی آنتی اکسیدان هاي

هاي  متابولیت انواع از و دارند وجود گیاه یک بخش هاي
اکسیژن،  فعال گونه هاي با مواجه در گیاهان که هستند ثانویه

فنولی  ترکیبات آنتی اکسیدانی فعالیت . می کنند تولید را آنها
این  که آنهاست کاهشی و اکسایشی خصوصیات دلیل به اساساً
کننده،   احیاء عامل یک نوانع به که می دهد آنها به را امکان
آنتی  .دکنن عمل یگانه اکسیژن کننده خنثی و هیدروژن دهنده

 . موجود هستند طبیعی منابع اکثر در طبیعی طور به اکسیدان ها

 این ترکیبات حذف یا تخریب باعث است ممکن فرآوري

 براي حفظ اکسیدانی آنتی ترکیبات افزودن بنابراین. گردد

  ].7[است نیاز مورد تمحصوال برخی کیفیت
توسـط اسـتامپر و    گـردو  سـبز  پوسـت  عصاره فنولی ترکیبات

آن  سـازنده  ترکیبـات  و گرفـت  قـرار  تجزیـه  مـورد  همکـاران 
ــولی ترکیــب 13 تعــداد. گردیــد مــشخص  شــامل فن

 اسـید  کلروژنیـک،  اسـید  (اسـیدها  هیدروکسی سین دامیـک :

 ، هیدروکـسی )سـیناپیک  اسـید  و اسـید فرولیـک   کافئیـک، 

ـ   اسـید  االژیـک،  اسـید  اسـید گالیـک،   (اسـیدها  کبنزوئی

ــک، ــید پروتوکاتئی ــیرینژیک اس ــید س ــک و اس  وانیلی

 یـا   و ژوگلـون  )میرسـتن  کـاتکین،  اپـی  کاتکین، فالونوئیدها

ــون 4 و1  هیدروکــسی5 (جوگلــون ــردو  در) نفتوکین گ
 اسـتخراجی  عـصاره  فنـولی  ترکیبـات . اسـت  شـده  شناسـایی 

 مـورد  رسـیده  ردويگـ  میـوه  رقم چهار در گردو پوست سبز

 ژوگلـون  هـا  ترکیـب  ایـن  بـین  در. قـرار گرفـت   بررسـی 

 در موجـود  اصـلی  ترکیـب   و دارد را میـزان  بیـشترین 

  ].8[است گردو سبز پوست
 آنتـی  فعالیــت کـل،  فنــول میـزان   همکـاران  اُلـویرا  و 

 آبـی  عـصاره  مختلـف  واریتـه  5 ضـد میکروبـی   و اکـسیدانی 

 پوسـت  کـه  ادنـد د نـشان  و ارزیـابی نمـوده   را گـردو  پوست

 ترکیبـات  از مهمـی  عنـوان منبـع   بـه  مـی توانـد   گـردو  سـبز 

 قـرار  توجـه  مـورد  ضـد میکروبـی   و سالمتی کننده محافظت

  ].9[گیرد
همچنــین بــا توجــه بــه افــزایش مقاومــت آنتــی بیــوتیکی، در 
اثــر مــصرف داروهــاي ضــدمیکروبی جهــت پیــشگیري،       
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درمان عفونت هـا، عـوارض جـانبی و اثـرات سـوء متفـاوت               
ها، بررسـی و تحقیـق بـر روي گیاهـان دارویـی بـه منظـور                 آن

کـشف منــابع جدیــد دارویــی علیــه عفونــت هــاي باکتریــایی  
، همچنـین بـه منظـور کـاهش و یـا      ]10[مورد نیـاز مـی باشـد     

حــذف آنتــی  باکتریالهـــا و نگهدارنــده هــاي ســـنتتیک و     
جایگزینی با ترکیبـات نگهدارنـده طبیعـی در صـنایع غـذایی،             

ات در مـدل هـاي آزمایـشگاهی و ســپس در    مطالعـه ایـن اثـر   
لــذا هــدف از ایــن ]. 11[مــدل هــاي صــنعتی ضــروري اســت

پژوهش، بررسـی خاصـیت ضـد اکـسیدانی و ضـد میکروبـی              
  .عصاره ي متانولی پوست سبز گردو است

  

  مواد و روش ها -2
  آماده سازي نمونه ها - 2-1
از  1/7/1395در تاریخ واریته اسرائیلی  کیلوگرم میوه گردو 20 

واقع در اطراف شهر رودبار برداشت ) عمارلو(یک باغ محلی
در همه . همه نمونه ها پیش از طلوع آفتاب برداشت شدند. شد

مراحل گردوهاي کامالً سالم، به صورت دست چین، بدون 
هیچ گونه آسیبی به پوست سبز و به صورت کامالً تصادفی 

 پوست نمونه ها پس از برداشت در همان روز. برداشت شدند
پوست هاي سبز جدا شده در یک محیط دور از نور . گیري شد

پوست هاي سبز پس . خورشید و در دماي محیط خشک شدند
از خشک شدن کامل، به کمک یک آسیاب برقی به دقت 
آسیاب شدند و براي یکنواخت کردن اندازه ذرات، با الک مش 

پودر پوست سبز خشک شده گردو به دست آمده .  الک شد20
ا پایان آزمایش ها در ظرف شیشه اي قهوه اي رنگ و در ت

  . نگهداري شد) ºC 4حدود (دماي یخچال 
تهیه عصاره پوست سبز گردو به روش   - 2-2

  )خیساندن(پرکوالسیون
 میلی لیتر حالل 200 گرم پودر سبز گردو با 20 در این روش 

در داخل یک بالن ژوژه مخلوط شده و در ظرف را بعد از 
سط پارافین مسدود نموده و به مدت یک ساعت بستن تو

 ساعت 72سپس نمونه را به مدت . توسط همزن، همزده شد
 درجه سانتیگراد قرار داده و در طی این 4در یخچال با دماي 

.  ساعت توسط همزن، همزده شد2- 1مدت هر روز به مدت 
 دور 2500 دقیقه در سانتریفیوژ با دور 10سپس نمونه به مدت 

در نهایت نمونه با استفاده از کاغذ . ه قرار داده شددر دقیق

نمونه به دست آمده به .  صاف شد3صافی واتمن شماره ي 
 درجه 38داخل پتریدیش منتقل شده و در آون با دماي 

 ساعت عصاره 48پس از  گذشت . سانتیگراد قرار داده شد 
خشک از داخل پتریدیش ها جمع آوري نموده و تا پایان دوره 

ایش در ظرف شیشه اي قهوه اي رنگ و در دماي یخچال آزم
  . نگهداري شد)  درجه سانتیگراد4حدود (
  اندازه گیري میزان ترکیبات فنولی - 2-3

و ) 22( اندازه گیري فنول ها توسط روش فولین سیوکالتو 
سپس توسط .  تکرار صورت گرفت3براي همه نمونه با 

 نانومتر 725دستگاه اسپکتروفتومتر، جذب در طول موج 
نتایج براساس میلی گرم اسید گالیک بر گرم وزن . خوانده شد

  ].12[خشک عصاره بیان گردید
  اندازه گیري میزان ترکیبات فالوونوئیدي - 2-4
اندازه گیري ترکیبات فالوونوئیدي توسط روش رنگ سنجی  

 نانومتر و براي همه 415و دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 
نتایج براساس میلی گرم . کرار صورت گرفت ت3نمونه با 

  ].12[ گرم نمونه خشک شده بیان گردید100کوئرستین در 
میزان به دام اندازي رادیکال هاي آزاد  - 2-5

DPPH  
 میلی گرم بر 3، 2.5، 2، 1.5، 1، 0.5(  غلظت هاي  مختلفی 

از عصاره پوست سبز گردو و نیز آنتی اکسیدان ) میلی لیتر
 میلی لیتر از 0.3. محلول متانول تهیه شد در BHTسنتزي 

 میلی لیتر محلول متانول حاوي 2.7محلول هاي تهیه شده با 
مخلوط . مخلوط شد)  میلی موالر0.1غلطت (DPPHمعرف 

.  دقیقه در تاریکی قرار داده شد60همزده شده و به مدت 
 نانومتر با استفاده از طیف سنج نوري 517سپس جذب در 

 طبق رابطه زیر DPPHد مهار رادیکال درص. خوانده شد
  ]: 13[محاسبه شد

AC-AS)/AC] × 100=  [(% RSA  
، فعالیت به دام اندازي رادیکال آزاد بر RSAکه در این رابطه 
 به ترتیب جذب کنترل و جذب AS و ACحسب درصد و 
  به DPPH میلی موالر 0.1از محلول متانولی . نمونه می باشند

  .دعنوان شاهد استفاده ش
 EC 50به جهت بررسی بهتر فعالیت آنتی رادیکالی، از فاکتور 

استفاده شد که بیان گر غلظتی از عصاره است که قادر به 
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 درصد مقدار 50 اولیه به DPPHکاهش غلظت رادیکال آزاد 
  . اولیه است

  آزمون میکروبی- 2-6
  فعال سازي باکتریهاي مورد بررسی -2-6-1
، )PTCC 1609( موریومسالمونال تایفیباکتري هاي  

 PTCC(، کاندیدا آلیکس)PTCC 1015(باسیلوس سرئوس

، )PTCC 1431( استافیلوکوکوس اورئوس،)5027
 و سودوموناس )PTCC 5291(نوروسپورا اینترمدیا

از مرکز پژوهش هاي علمی و ) PTCC 1430(ائوروژنس
ویال لیوفیلیزه حاوي باکتري هاي . صنعتی ایران تهیه شدند

 طبق دستورالعمل، تحت شرایط استریل از محل فوق الذکر
مورد نظر باز شد و از آن کشت مادر و سپس کشت ذخیره 

 درجه سانتی گراد قرار - 20کشت ذخیره در فریزر . تهیه شد
  .داده شد و در مراحل بعدي از آن استفاده شد

  روش چاهک گذاري در آگار -2-6-2
لی گرم بر گرم  می1، 1 ،0.5 فعالیت ضد میکروبی غلظت هاي 

عصاره آبی پوست سبز گردو با استفاده از روش چاهک 
تعیین ) Agar well Diffusion Method(گذاري در آگار

باکتري هاي سالمونال تایفی موریوم، باسیلوس ).  19(شد
سرئوس، کاندیدا آلیکس، استافیلوکوکوس اورئوس، نوروسپورا 

، BHIوشت اینترمدیا و سودوموناس ائوروژنس در محیط آبگ
 درجه سانتیگراد گرمخانه 37 ساعت قبل از آزمون در دماي 24

 100در ادامه کشت سطحی با استفاده از . گذاري شد
 - CFU/ml 107میکرولیتر محیط کشت مایع محتوي تقریباً   

 انجام BHI  از باکتري هاي مذکور در محیط کشت جامد 108
  ]. 14[گرفت

 میلی متر توسط 6ک با قطر در مرحله بعد در هر پلیت سه چاه
 20و در درون هر چاهک . سر پیپت پاستور استریل ایجاد شد

سپس . میکرولیتر از غلظت هاي مختلف عصاره ریخته شد
 ساعت 24 درجه سانتی گراد به مدت 37پلیت ها در دماي 

قطر هاله ها با کمک کولیس با دقت . گرمخانه گذاري شدند
بر (قطر هاله تشکیل شده . دید میلی متر اندازه گیري گر0.02

به عنوان شاخص فعالیت ضد میکروبی در ) حسب میلی متر
براي اطمینان از رشد یکنواخت باکتري بر روي . نظر گرفته شد

سطح پلیت، یک پلیت کشت داده شده فاقد عصاره، در نظر 
همچنین از یک پلیت فاقد باکتري نیز براي اطمینان . گرفته شد

  ].15[یط هاي کشت استفاده گردیداز عدم آلودگی مح

  آماري تجزیه - 2-7
 SPSSتجزیه و تحلیل آماري داده هاي حاصله با نرم افزار  

همچنین به منظور بررسی اثر غلظت بر فعالیت . انجام پذیرفت
آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره پوست سبز گردو از 

قایسه همچنین براي م. آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید
میانگین ها در مواردي که اثر کلی تیمارها معنی دار شناخته شد 

) Duncan's Multiple Range Tests(از آزمون دانکن 
الزم به ذکر است که تمامی مراحل تجزیه و . استفاده گردید

انجام شد و تمام ) α=0.05(تحلیل، در سطح معنی داري 
  .آزمون ها در سه تکرار انجام شد

  

  و بحثنتایج  -3
در پژوهش حاضر جهـت اسـتخراج ترکیبـات پلـی فنـولی از              

ــساندن(روش ماسراســیون ــن . اســتفاده شــده اســت) خی در ای
ــک  ــات فنولی ــدار ترکیب ــژوهش مق ــرم اســید  74.29پ ــی گ  میل

در مطالعـه   . گالیک بر گرم وزن خـشک عـصاره بدسـت آمـد           
ــال   ــاران در س ــیروانی و همک ــک  1398نوش ــات فنولی ، ترکیب

ــردو د ــرم 38.7ر روش ماسراســیون پوســت ســبز گ  میلــی گ
ثابـت  ]. 16[بر گرم بـر حـسب اسـید گالیـک بـه دسـت آمـد               

مانــدن دمــا یکــی از عوامــل قابــل توجــه در حــین اســتخراج 
ترکیبــات فنولیــک مــی باشــد زیــرا دمــا  بــه عنــوان یکــی از  
ــت و بــا        ــولی اس ــتخراج ترکیبــات فن ــم در اس ــل مه عوام

. رابطـه دارد  ضریب انتشار ترکیبـات فنـولی بـه داخـل حـالل             
دماي باال باعـث  افـزایش سـرعت تخریـب بافـت مـاتریکس         
ــد     ــالل خواهن ــشتري وارد ح ــات بی ــه ترکیب ــده و در نتیج ش

  ].17[شد
 میلی 53.62مقدار ترکیبات فالونوئیدي نیز در پژوهش حاضر 

این مقدار در پژوهش . گرم کاتچین بر گرم نمونه بدست آمد
 میلی گرم بر گرم 1.59، 1398نوشیروانی و همکاران در سال 

همانگونه که در ]. 16[بر حسب کاتچین ثبت شده است
مطالعات پیشین نیز مشخص شده بود بین محتواي فنولیک و 

]. 18[محتواي فالونوئیدي رابطه موثر و مثبت برقرار است
کافئیک اسید، گالیک اسید، مریستین، کوئرستین و ژوگلون، 

و ] 19[ می دهندفالونوئیدهاي پوست سبز گردو را تشکیل
فالونوئیدها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی باال بوده و با بدام 
انداختن رادیکال هاي آزاد و کاهش استرس اکسیداتیو و 
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همینطور مهار ماکرو مولکول هاي اکسیداسیون، خطر بیماري 
]. 20، 21[را کاهش می دهد) degenerative( هاي دژنراتیو

 رادیکال هاي آزاد اکسیژن فالونوئیدها می توانند با حذف

الزم ]. 22[عملکرد آنتی اکسیدانی داخل سلول را افزایش دهند
به ذکر است که مهم ترین خصوصیت فالونوئیدها نقش آنها در 

  .یري از بیماري هاي قلبی می باشدپیشگ
Table 1  Comparison mean amount of total phenolic  and flavonoids compounds of walnut green skin 

with percolation extraction method 
Maceration extraction method  Type of compound  

74.29±0.09a  The amount of phenolic compounds   (Mg of 
gallic acid per gram of dry extract weight) 

53.62±0.17b  The amount of flavonoid compounds (Mg of 
quercetin per gram of dry extract weight) 

dissimilar letters within a row represent a significant difference (P<0.05) 
         عصاره پوست سبز گردو داراي فعالیت آنتی رادیکالی

در این پژوهش جهت بررسی این فعالیت فاکتور . می باشد
EC50 در مقابل مهار رادیکال DPPH مورد استفاده قرار 

بررسی و آنالیز نتایج حاصل از پژوهش دولت  .گرفته است
ت ، بیانگر این است که غلظ1393آبادي و همکاران در سال 

ترکیبات فنولیک نقش موثري بر مهار رادیکال هاي آزاد 
DPPHاین پژوهش همچنین اثر آب و هوا  ]. 23[ داشته است

. بر مقدار فنول موجود در پوست سبز گردو را تایید می کند
بطوریکه پوست سبز گردو در درختان مناطق مرتفع و 
کوهستانی نسبت به پوست سبز گردو در درختان مناطق معتدل 
و نیمه خشک داراي مقدار فنول و همچنین خواص آنتی 

از آنجایی که نمونه هاي مورد استفاده . اکسیدانی بیشتري است

) اطراف شهر رودبار(در پژوهش حاضر از منطقه اي کوهستانی
تهیه شده اند داراي مقدار فنول و خواص آنتی اکسیدانی 

 در  هبا افزایش غلظت ترکیبات فنولیک ک .بیشتري می باشند
نتیجه افزایش تعداد گروههاي هیدروکسیل موجود در محیط 
واکنش را موجب می شود، قدرت مهار کنندگی نیز  به علت 

 افزایش DPPHاحتمال اهداء هیدروژن به رادیکال هاي آزاد 
 به ذکر است که در غلظت هاي باالي الزم]. 24[می یابد

حسوسی ترکیبات فنولیک، مهار رادیکال هاي آزاد تغییر م
زیرا یک مقدار معین از ترکیبات فنولیک براي انجام . ندارد

فعالیت آنتی اکسیدانی مورد نظر کافی بوده و غلظت ترکیبات 
تاثیر  فنولیک باالتر از حد اشباع در فعالیت آنتی اکسیدانی بی

  ].25[است
Table 2  Amount of EC50 according to DPPH 

EC50     Type of Antioxidant  
0.019±0.0002a  Extract walnut green skin 
0.13±0.0003b  BHT 

dissimilar letters within a row  represent a significant difference (0.05>P) 
 

 در عصاره پوست سبز گردو و EC50 میزان 2در جدول شماره
  بررسی شده است که مقدار BHTنیز آنتی اکسیدان سنتزي 

EC50 صاره پوست سبز گردو در مقایسه با آنتی  موجود در ع
در پژوهش رضایی ارمی و . اکسیدان سنتزي بیشتر است

 عصاره پوست گردو EC50، میزان 1393همکاران در سال 
استخراج شده توسط روش معمول، باالتر از آنتی اکسیدان هاي 

  بود که این مورد بیانگر فعالیت آنتی BHT و BHAسنتزي 
نتی اکسیدان هاي سنتزي نسبت به عصاره اکسیدانی باالتر آ

تایج آزمایش حاضر که با ن] 26[استخراج شده می باشد
   . همخوانی دارد

Fig 1  Comparison DPPH free radicals inhibitory 
effect by walnut green skin extract and BHT 
synthetic antioxidant  according to different 

concentrations 
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 با DPPH درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد ،1 شماره شکل در
بر (استفاده از غلظت هاي مختلف عصاره پوست سبز گردو 

و مقایسه با آنتی اکسیدان ) حسب میلی گرم بر میلی لیتر
 بررسی شده است، عصاره پوست سبز گردو در BHTسنتزي 

تمامی غلظت هاي مورد آزمایش، درصد مهار کنندگی کمتري 
 داشت و این موضوع در پژوهش رضایی ارمی BHT به نسبت

، نیز به اثبات رسید که در تمام 1393و همکاران در سال 
 BHTغلظت هاي مورد آزمایش، آنتی اکسیدان سنتزي 

فعالیت آنتی رادیکالی باالتري نسبت به عصاره پوست سبز 
حتی در پژوهش صورت گرفته توسط ]. 26[گردو داشت

، نیز که فعالیت ضد رادیکالی 1390 سال قادري و همکاران در
 و عصاره بلوط مورد بررسی قرار گرفت، BHTآنتی اکسیدان 

 نسبت به عصاره بلوط به BHTفعالیت آنتی رادیکالی باالتر 
همانطور که در مطالعه عربشاهی و عروج در ]. 27[ثبت رسید

 رابطه DPPH، مشاهده گردید، مهار رادیکال1377سال 
 در پژوهش حاضر،]. 28[مستقیم با مقدار ترکیبات فنولی دارد

بیشترین اختالف درصد مهار کنندگی عصاره سبز گردو و آنتی 
 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده 0.5 در غلضت BHTاکسیدان 

ولی اختالف معنی داري در درصد مهار کنندگی در . شد
با افزایش غلظت، .  میلی گرم بر میلی لیتر دیده نشد2.5غلظت 

 توسط عصاره پوست DPPHدرصد مهارکنندگی رایکال آزاد 
 افزایش یافت که این مورد BHTسبز گردو و آنتی اکسیدان 

و دولت ] 29[1391در پژوهش مردانی و همکاران در سال 
در . ،  نیز گزارش شده بود1393در سال ] 23[آبادي و همکاران

عصاره ) میلی لیتر/ گرم میلی3(باالترین غلظت آزمایش شده 
 80تر از  درصد مهار کنندگی باالBHTپوست سبز گردو و 

  .درصد را نشان داده اند

  
Table 3 Antimicrobial activity of different concentrations of methanolic extract of walnut green skin 

on tested microbes based on disk diffusion method 
Extract concentration (mg / ml)  

      1                 1.5                   2                      2.5                            3                    0.5                                                         

- -  - - - -  Salmonella 
typhimurium 

0.72d±15.5  1.83d    ±13.76  12.39±0.32c  10.9±1.04b  7.3±0.22a  6.9±1.72a  Bacillus cereus 
-  -  -  -  -  -  Candida albicans 

1.92e±17.01  0.35d±15.66  13.69±1.04c  1.98b±11.57  10.631b±1.43  8.15a±1.00  Staphylococcus 
aureus 

-  -  -  -  -  -  Neurospora 
intermedia 

-  -  -  -  -  -  Pseudomonas 
aeruginosa 

-  -  -  -  -  -  Escherichi 
coli 
The values of non-similar letters in each row have a significant difference in the level(p<0.05)  

  
ترکیبات فنولیک موجود در پوست سبز گردو در بسیاري از 
گیاهان دیگر نیز وجود دارد که اثر ضد میکروبی و تاثیر آن 

یکروارگانیسم ها تابع محل و تعداد گروههاي مروي 
در صورت اکسید شدن . هیدروکسیل روي حلقه فنولی است

فنول ها  اثرات شدیدتري روي میکروارگانیسم ها قابل 
 ].30[مشاهده خواهد بود

ترکیبات فنولیک با مکانیسم هایی خاص قادر به اعمال اثر ضد 
رج سلولی با ترکیب پروتئین هاي خا.  میکروبی خود هستند

تشکیل کمپلکس با دیواره سلولی و با ایجاد اختالل در غشاي 
ترین مکانیسم هاي عمل  سلول میکروارگانیسم ها از محتمل

طبق تحقیق پریرا و  ].31[ضد میکروبی ترکیبات فنولی هستند
به عنوان گاالکتوزید -3، کوئرستین 1386همکاران در سال 

سبز گردو با مهار آنزیم ترکیب اصلی فنولی موجود در پوست 
DNA گیراز در میکروارگانیسم ها موجب جلوگیري از تکثیر 

  ]. 32[شد آنها 
هاي مختلف عصاره  ، فعالیت ضد میکروبی غلظت3در جدول 

متانولی پوست سبز گردو بر میکروارگانیسم هاي سالمونال 
تایفی موریوم، باسیلوس سرئوس، کاندیدا آلبیکنس، 

وس، نوروسپورا اینترمدیا، سودوموناس استافیلوکوکوس اورئ
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ائوروژنس و اشریشیاکلی بر اساس روش انتشار دیسکی مورد 
  .بررسی قرار گرفت

، 1393بر اساس پژوهش دولت آبادي و همکاران در سال 
مثبت  پوست سبز گردو از فعالیت میکروارگانیسم هاي گرم 

، استافیلوکوکوس اورئوس و مانند لیستریا مونوسیتوژنز
کروارگانیسم هاي گرم منفی مانند اشرشیاکلی، پروتئوس می

 80غلظت ]. 23[ولگاریس و سالمونال تیفی جلوگیري می کند
میلی گرم بر میلی لیتر عصاره پوست سبز گردو بر باکتري 

 میلی گرم بر میلی لیتر 160استافیلوکوکوس اورئوس و غلظت 
الزم به . ها اثر مهارکنندگی رشد دارد بر سایر میکروارگانیسم

 میلی گرم بر میلی لیتر 160ذکر است که این عصاره در غلظت 
بر باکتري هاي سالمونال تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس و 

حشمتی و همکاران . کشندگی داشتلیستریا مونوسیتوژنز اثر 
 میکروارگانیسم 3، در تحقیقی، مهار 1395در سال 

سیلوس لچنی ساکارومایسس سرویزیه، آسپرژیلوس نایجر و با
فرمیس  را توسط عصاره هاي اتانولی و متانولی برگ و پوست 

در این مطالعه مشخص ]. 33[سبز میوه گردو را اثبات کردند
گردید که بیشترین اثر مهارکنندگی عصاره استخراج شده از 
برگ و پوست سبز میوه گردو بر روي ساکارومایسس سرویزیه 

 MICنگر این بود که مقدار همینطور نتایج این مطالعه بیا. بود
 عصاره متانولی برگ گردو روي آسپرژیلوس نایجر MBCو 

 500 و 250صفر بوده و عصاره اتانولی برگ گردو در رقت 
بر همین . میلی لیتر  آسپرژیلوس نایجر اثرگذار بود/ میکروگرم

اساس کمترین اثر مهارکنندگی روي آسپرژیلوس نایجر ثبت 
  بر MIC 0.1 پوست گردو با این مورد که عصاره .شد 

باکتري استافیلوکوکوس اورئوس موثر است در تحقیقی توسط 
و توسط چراغعلی ] 9[ گزارش1387الیویرا و همکاران در سال 

در پژوهش ]. 34[، نیز تایید گردید1395و همکاران در سال 
حاضر نیز اثر ضد میکروبی عصاره متانولی پوست سبز گردو بر 

م هاي باسیلوس سرئوس و روي میکروارگانیس
 مطالعات دیگري در. استافیلوکوکوس اورئوس به اثبات رسید

نیز اثرات ضد باکتریایی عصاره برگ درخت گردو روي 
باکتري هاي گرم مثبت نظیر باسیلوس سرئوس، باسیلوس 
سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس و باکتري هاي گرم منفی 

روژینوزا، کلبسیال از جمله اشریشیا کلی، سودوموناس آئ
  ].32[پنومونیه به اثبات رسیده است

  

  گیرينتیجه -4
در پایان الزم به ذکر است که پوست سبز گردو که به عنوان 

تواند  ضایعات محصوالت کشاورزي دور ریخته می شود می
جهت استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی با 

تلف بهره برداري منشاء طبیعی جهت استفاده در محصوالت مخ
شود و موجب تغییر در جنبه هاي مختلف مانند ایمنی و 
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In recent years, the use of natural substances such as essential oils and extracts has been emphasized 
in place of chemical preservatives in the food industry. green walnut skin is an agricultural waste that, 
due to its phenolic compounds, can be considered as a natural combination containing biological 
properties, and it reduces many of the incurable diseases and prevents the oxidation of lipids and is 
used as antimicrobial factors. In this study, the content of phenolic compounds, antioxidant and anti - 
bacterial properties of methanolic extracts of green walnut skin was investigated. Extraction was 
carried out using both soaking and soxhelt methods in  60% and 80% methanol solvent. The amount 
of phenolic compounds of the extract was determined by spectrophotometric method.The anti-radical 
activity of the extract was evaluated by DPPH radical inhibitory test. Antibacterial activity of the 
extract was investigated by disc diffusion method against Salmonella typhimurium, Shigella dysentery 
and Listeria monocytogenes. Collected data were analyzed using SPSS software and Duncan test. 
Results: The total phenol content for soaking and soxhlet methods was respectively 17.81 and 89.07, 
according to Gallic acid equivalent, based on mg / g of sample. EC50 amount of green walnut skin was 
0.15 mg / ml. The  Remarkable antimicrobial activity was observed against all studied bacteria. MIC 
was between 1.625 and 1.25 and MBC between 1.2 and 2.5 mg / ml. 
The results of this study showed that methanolic extracts of green walnut skin are a potential source of 
bioactive compounds with antioxidant and antimicrobial properties that can be used in the food and 
medicine industry to protect human health. 
 
Key words:  Green Walnut Skin, Antioxidant Property, Antimicrobial Activity, Phenolic Compounds 
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