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ي متانولی پوست سبز اکسیدانی و ضد میکروبی عصارهبررسی خاصیت آنتی

 (Pistachia vera)پسته 
  

  2، محمد علی سحري∗2، محسن برزگر1احمد رجایی
  

 . دانشجوي دکتري گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-1

  .شکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دان-2
  .  استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-3

 )25/1/88:رشی پذخی  تار25/10/87: افتی درخیتار(

  

  چکیده
مقدار  .دهندان بخش اساسی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میشاکسیدانیهایی که منشا گیاهی دارند، به دلیل خصوصیات آنتیویژه آنترکیبات فنولیک، به

فندقی، کله قوچی، احمد آقایی، فروتنی و سید (ي ایرانی فنولیک کل و فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره ي متانولی پوست سبز چند رقم پسته
. بود) رقم احمد آقایی(گرم معادل گالیک اسید/گرم میلی1/31تا ) رقم کله قوچی( 3/15مقدار ترکیبات فنولیک بین . مورد بررسی قرار گرفت) علی آقایی

در هر دو روش وابستگی غلظت با خاصیت آنتی .  مورد ارزیابی قرار گرفتABTSو DPPH ها با استفاده از دو روش ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره
ها خاصیت ضد میکروبی نمونه. هاي دیگر بودی رقم احمد آقایی در هر دو روش بیشتر از رقمخاصیت آنتی اکسیدان. ها مشاهده گردیداکسیدانی در تمام رقم

 و باسیلوس سرئوسها تنها بر روي دو باکتري گرم مثبت ي تمام رقمعصاره. ها بررسی شدهاي گرم منفی و گرم مثبت و همچنین قارچدر مقابل باکتري
 از استافیلوکوکوس اورئوسها باسلوس سرئوس حساسیت بیشتري نسبت به در مورد تمام رقم. شد داشتند خاصیت بازدارندگی راستافیلوکوکوس اورئوس

  . تواند به عنوان یک منبع ارزان و قابل دسترس ترکیبات فعال زیستی در نظر گرفته شوداین نتایج نشان داد که پوست سبز پسته می. خود نشان داد
  

  بات فنولیک، خاصیت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضد میکروبیپوست سبز پسته، ترکی: کلید واژگان
 
   مقدمه-1

  هاي  اخیر  بهدر   سال.  باشدها   می اکسیدان                  استفاده  از  آنتی اثر   هاروغن     طعم   بر    اکسیداسیون  از    حاصل ترکیبات 
  هاياکسیدان                  دالیل مربوط  به  سالمتی  توجه  زیادي   به  آنتی ايپیشرفته   سطح     در    اکسیداسیون     چنانچه   و گذاردمی

  اي   به                   طبیعی  معطوف  گردیده  است  و   تحقیقات   گستردهبه  .کنند می   مصرف   قابل  غیر  را  ها آن صورت گرفته باشد
                    منظور  به  کارگیري  این  ترکیبات  در   مواد  غذایی  به  جايپراکسید    میزان با  مرتبط  ید با هاروغن طعمی   بد  کلی طور 

 .]4[هاي سنتزي در دست اجرا است اکسیدان                  آنتیعالوه  ها روغن  و  ها چربی  اکسیداسیون   در . ]1[ها باشد آن
  هاي طبیعی معموالً ترکیبات فنولیک گیاهی هستند      اکسیدان                  آنتیها ویتامین   کاهش (   ايتغذیه    افت   و  تند  ي مزه  ایجاد بر

  ترکیبات   فنولیک.  آیند                   که از منابع مختلف گیاهی به دست می فعال و   سمی   ترکیبات   ایجاد  ،) ضروري و اسیدهاي چرب
 توانند به عنوان  عوامل    کاهندهمعموالً چند کاره هستند و می                  .]3و2[تواند براي مصرف کننده خطر جدي محسوب گرددیز مین

   فرونشاننده ي، کی لیت کننده ي فلزات و )هاي آزادرادیکال                     (هاچربی    اکسیداسیون     از    جلوگیري    هاي  راه   از یکی
             

                                                        
  mbb@modares.ac.ir : مسوول مکاتبات∗
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تحقیقات نشان داده که غذاهاي . ]5[اکسیژن یکتایی عمل کنند 
غنی از ترکیبات فنولیک با یکسري از خصوصصیات فیزیولوژیکی 

، ]7 [زایی، ضد جهش] 6 [اکسیدانی، ضد میکروبیهمانند آنتی
، فعالیت ]8[هابازدارنده اکسیداسیون لیپوپروتئین و تجمع پالکت

  .باشند و غیره را دارا می]9[د التهابیض
با نام علمی ) پسته خوراکی رایج در بازار(پسته معمولی 
pistacia veraاز گیاهان تیره آناکاردیاسه یا تیره پسته است  .

گونه هاي مختلف جنس پسته، عموماً درختان وحشی، خودرو و 
 شکل، نظر که از است ایران پسته تنها. در مقابل خشکی مقاوم اند

 آن، مغز مشخصات همچنین و ابعاد و اندازه ظاهري، هیئت رنگ،

 تنوع و طعم نظر کیفیت از که بطوري دارد، متنوعی بسیار ارقام

 تولید میزان ،1383 در سال. ]10[همتاست بی دنیا در شکل،
 307 تقریباً که است بوده تن  هزار450 حدود جهان در پسته

 درختان احتساب با ایران در. ستا گشته تولید ایران در تن هزار

 حدود که بوده کشت زیر زمین هکتار  هزار380از بیش پراکنده

   .]11[باشد  می کرمان استان در آن درصد 55
 نشان دادند که پوست سبز پسته 2005گلی و همکاران در سال 

حاوي مقادیر قابل توجهی ترکیبات فنولیک می باشد که مقدار آن 
 به توجه با. ]12[باشد دیگر قابل توجه میدر مقایسه با منابع

 را میوه وزن درصد 40 حدود خارجی پسته، سبز پوست اینکه،

 می تولید کشور در طور انبوهی به پسته  و]13[دهد  می تشکیل
نظر به اینکه . بود خواهد زیاد آن، از حاصل پوست مقدار شود،

ت نشان وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی پوست سبز پسته در تحقیقا
داده شده است و همچنین با توجه به تولید انبوه آن امکان تولید 
صنعتی آنتی اکسیدان هاي طبیعی حاصل از پوست پسته وجود 

 هدف از این تحقیق تعیین میزان ترکیبات فنولیک پوست .دارد
سبز پسته چند واریته ي مهم ایران و همچنین بررسی فعالیت 

روبی ترکیبات فنولیک استخراج اکسیدانی و خاصیت ضد میکآنتی
 .باشدشده می

  

 ها مواد و روش-2
   مواد اولیه-2-1

هاي احمد آقایی، فندقی، کله رقم( ارقام پسته مورد استفاده
از مرکز تحقیقات کشاورزي ) قوچی، سید علی آقایی و فروتنی

 -20استان یزد تهیه و پس از خشک شدن در سایه در فریزر 
مواد شیمیایی .  تا زمان آزمایش نگهداري شدگراددرجه ي سانتی

مورد استفاده همگی با خلوص باال از شرکت هاي مرك و سیگما 
 ،(PTCC 1330)1اشریشیاکلیهاي ریز سازواره. تهیه گردید

سودوموناس  ،(PTCC 1609)2سالمونال تایفی موریوم
 PTCC)4استافیلوکوکوس اورئوس ، (PTCC 1430)3ائروژنس

کاندیدا ، (PTCC 1015)5 سرئوسباسیلوس ،(1431
 PTCC)7نوروسپورا اینترمدیا و (PTCC 5027)6آلبیکنس

  .  از مرکز پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران تهیه گردید(5291
  هاسازي نمونهآماده-2-2

هاي ها در سایه خشک شد سپس پوستابتدا پوست پسته
اب هاي آسیخشک شده با استفاده از آسیاب خرد گردید و نمونه

ي هاي مرحلهي مورد استفاده براي آزمایشنمونه. شده الک گردید
. متر بود میلی2 تا 5/0ي ذرات بین استخراج داراي اندازه

ي  درجه-20هاي الک شده تا زمان آزمایش در فریزر نمونه
  . گراد نگهداري گردیدسانتی
   استخراج ترکیبات فنولیک-2-3

لیتر  میلی20ست پسته ي پوبه یک گرم نمونه آسیاب شده
 4متانول اضافه شد و در دماي محیط نگهداري و پس از گذشت 
ي ساعت، مخلوط به وسیله کاغذ صافی صاف گردیده و نمونه

گراد ي سانتی درجه-20صاف شده تا زمان آزمایش در فریزر 
  .نگهداري گردید

  گیري ترکیبات فنولیک کل اندازه-2-4
ر فنولیک کل از روش فولین استفاده به منظور اندازه گیري مقدا

 میکرولیتر از نمونه یا 40به منظور انجام آزمایش، ابتدا. گردید
 میکرولیتر آب 3160هاي مختلف استاندارد گالیک اسید به غلظت

 میکرولیتر معرف فولین و در نهایت 200مقطر اضافه شد، سپس 
مدت پس از .  میکرولیتر کربنات سدیم اشباع اضافه گردید600

ها در تاریکی، جذب نمونه ها در  ساعت نگهداري نمونه2زمان 

                                                        
1. Escherichia coli 
2. Salmonella typhy 
3. Pseudomonas aeruginosa 
4. Staphylococcus aureus 
5. Bacillus cereus 
6. Candida albicans 
7.  Neurospora intermedia 
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مقدار ترکیبات فنولیک . گیري گردید نانومتر اندازه765طول موج 
کل بر اساس میلی گرم معادل گالیک اسید در گرم نمونه خشک 

 .]14[بیان گردید 

رادیکالی با آزمون  بررسی خاصیت آنتی-2-5
•8DPPH  

هاي ها، با استفاده از رادیکالرادیکالی عصارهبررسی فعالیت آنتی
 و همکاران انجام 9 مطابق با روش اولیوریاDPPH•پایدار 
 4هاي مختلف به لیتر عصاره در غلظت میلی2/0. ]15[گرفت
 DPPH•  موالر رادیکال آزاد6× 10-5لیتر از محلول متانولی میلی

جذب  سپس.  دقیقه در دماي محیط نگهداري شد60افزوده و
نورسنج  نانومتر با استفاده از طیف517محلول در طول موج 

 4 لیتر متانول به همراه میلی2/0یک نمونه حاوي  .خوانده شد
 به عنوان نمونه کنترل و حالل متانول DPPH• لیتر محلولمیلی

آزمایش در سه  .براي صفر کردن دستگاه مورد استفاده قرار گرفت
 Radical(رادیکال یت گیرندگی میزان فعال. تکرار انجام شد

scavenging activity (عصاره با فرمول زیر تعیین گردید :  
% RSA =[1 - (( AControl – Asample) / AControl ) × 

100]                                                                    
 :در این رابطه

Asample = میزان جذب نمونه  
AControl = شاهد میزان جذب  
 RSA = رادیکال استفعالیت گیرندگی.  

 10EC50رادیکالی، از فاکتور جهت بررسی بهتر فعالیت آنتیبه
استفاده شد که بیان گر غلظتی از عصاره است که قادر به کاهش 

   . مقدار اولیه است٪50 اولیه به DPPH• غلظت رادیکال آزاد
ن رادیکالی با آزمو بررسی خاصیت آنتی-2-6

11ABTS  
و همکاران با اندکی 12  مطابق با روش آرناوABTS آزمون

و ) موالر میلیABTS) 4/7هاي پایه محلول. ]16[تغییر انجام شد
تهیه شد و در ادامه محلول ) موالر میلی6/2(پتاسیم پرسولفات 

 بوسیله ي مخلوط کردن دومحلول پایه به مقدار +•ABTSاصلی 
                                                        

8. 2, 2-diphenyl-1- picrylhydrazyl 
9. Oliveria 
10. 50% Effective concentration 
11. 2, 2/-Azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonicacid) 
12. Arnao 

 در ادامه این مخلوط در دماي اتاق مساوي با یکدیگر تهیه شده و
 ساعت به منظور تکمیل واکنش 16و محیط تاریک به مدت 

سپس محلول تهیه شده با متانول تا رسیدن جذب . نگهداري شد
لیتر  میلی2/0.  نانومتر رقیق شد734 در طول موج 00/1±02/0به 

لیتر  میلی4ها به هاي مختلف آسکوربیک اسید و عصارهاز غلظت
 2اضافه شد و به مدت    +•ABTSمحلول تازه تهیه شده ي از 

 734سپس جذب نمونه ها در . ساعت در تاریکی نگهداري گردید
گیري و با استفاده از منحنی درجه بندي اسید نانومتر اندازه

گرم گرم آسکوربیک اسید بر آسکوربیک نتایج بر حسب معادل 
 .فنولیک نمونه بیان گردید

میکروبی به روش انتشار  آزمون ضد -2-7
  دیسکی

روش انتشار دیسکی به منظور غربال کردن فعالیت ضد 
ها با استفاده از روش بیان شده توسط چاکرابورتی میکروبی عصاره

منظور انجام آزمایش  به .]17 [ با اندکی تغییر انجام شد13و میترا
 14هاي مورد نظر در محیط کشت نوترینت براثابتدا ریزسازواره

هاي فعال شده سوسپانسیونی سپس از ریزسازواره.  گردیدفعال
سی معادل نیم   سی1در هر (تهیه شد  15مک فارلند معادل با نیم

 ).  سلول باکتري وجود دارد5/1 × 108فارلند مک

لیتر از آن بر روي محیط  میلی1/0پس از تهیه ي سوسپانسیون 
.  به طور یکنواخت پخش گردید16کشت مولر هینتون آگار

ها بر روي هاي مختلف عصاره میکرولیتر از غلظت30سپس
ها اضافه شد و در ادامه دیسک) متري میلی6(هاي کاغذي دیسک

ها در دماي در پایان پلیت. بر روي محیط کشت قرار داده شد
 ساعت گرمخانه گذاري 24مناسب براي هر ریز سازواره به مدت 

یه ي بازداري شده بر پس از اتمام گرمخانه گذاري قطر ناح. شد
  .گیري شدمتر اندازهحسب میلی

  
  
  
  

                                                        
13  . Chakraborty and Mitra 
14 - Nutrient ذroth 
15 - Mac Farland 
16 - Mueller-Hinton agar 
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   نتایج و بحث-3
   میزان ترکیبات فنولیک-3-1

 تا 3/15میزان ترکیبات فنولیک در مورد رقم هاي مختلف بین 
به ترتیب مربوط به ) گرم نمونه خشک/ گرم فنولیک میلی (1/31

ایی داراي رقم احمد آق. رقم هاي کله قوچی و احمد آقایی بود
هاي دیگر بود که بیشترین مقدار ترکیبات فنولیک در بین رقم

  ).1شکل(ها داشت  با سایر رقم(P<0.05)دارياختالف معنی

a a
a

b

c

0
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35

Kaleghochi Fandoghi Forotani Seyed ali aghai Ahmadaghai

ک ) 
شــ

ــه خ
نمون

ــرم 
م/   گ

گــر
ــی 

   ( میل
ــل

ک ک
لیــ

 فنو

  
مقدار ترکیبات فنولیک کل پوست سبز پنج رقم پسته ي مورد  1شکل

  .مطالعه
گرم  میلی3/15(هاي کله قوچی  مقدار ترکیبات فنولیک رقم

/ گرم فنولیک  میلی6/15(، فندقی )مونه خشک گرم ن/ فنولیک 
گرم نمونه / گرم فنولیک  میلی3/18(و فروتنی ) گرم نمونه خشک

  .  نداشتند(P<0.05)از نظر آماري اختالف معنی داري ) خشک
انجام دادند میزان ) 2004(در تحقیقی که راباباه و همکاران 

ي انگور، هترکیبات فنولیک شنبلیله، چاي سبز، چاي سیاه، دان
 5/92، 5/63، 3/59، 8/59، 3/54زنجبیل و روزماري به ترتیب 

آرکان و . ]18[گرم نمونه خشک بود / گرم فنولیک میلی
میزان ترکیبات فنولیک مغز فندق، گردو و ) 2009 (17یمنیسیکلو

گرم / گرم فنولیک  میلی61/4 و 89/5، 25/4پسته را به ترتیب 
   .]19[نمونه خشک گزارش کردند 

  
  
  

                                                        
17. Arcan and Yemenicioglu 

   فعالیت آنتی اکسیدانی-3-2
ي متانولی پوست در این تحقیق قدرت آنتی اکسیدانی عصاره

 و DPPHي دو آزمون ي ایرانی بوسیلهسبز پنج رقم پسته
ABTSارزیابی شد .  

اي به منظور تعیین فعالیت  به طور گستردهDPPHآزمون 
تلف به هاي آزاد ترکیبات خالص یا گیاهی مخبازدارندگی رادیگال

در این روش، فعالیت وابسته به غلظت در . ]21و20[رودکار می
 در مورد تمام DPPHهاي رادیکالی بر روي رادیکالمورد اثر آنتی

  ).2شکل (رقم هاي مورد استفاده مشاهده گردید 
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ــر ب
اـثـ

Fandoghi Kaleghochi

Seyed ali aghai Forotani

Ahmadaghai

  
 توسط DPPHهاي آزاد  مقایسه ي اثر بازدارندگی رادیکال2شکل

هاي مورد مطالعه در غلظتعصاره ي پوست سبز پنج رقم پسته ي 
  .مختلف

هاي آزمایش شده رقم احمد آقایی و کله  در مورد تمام غلظت
قوچی به ترتیب بیشترین و کمترین خاصیت آنتی اکسیدانی را از 

.  درصد معنی دار بود5خود نشان دادند که این اختالف در سطح 
به عنوان مثال، رقم احمد آقایی و کله قوچی در غلظت 

 و 9/10به ترتیب اثر بازدارندگی) لیترمیلی/میکروگرم فنولیک(5/0
میکروگرم (3 درصد را نشان دادند که این اثر در غلظت 4

نتایج به .  درصد افزایش یافت5/15 و 50به ) لیترمیلی/فنولیک
دست آمده یک فعالیت آنتی اکسیدانی قوي را در مقایسه با ترکیب 

 رقم هاي مختلف، EC50رد در مو. نشان داد) 18BHT(استاندارد
کمترین مقدار ) لیترمیلی/ میکروگرم فنولیک7/2(رقم احمد آقایی

هاي  بین این رقم با رقم(P<0.05)داريبود که اختالف معنی
                                                        

18. 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol 
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 هر چه مقدار آن کمتر باشد EC50در مورد . دیگر وجود داشت
  . ي میزان فعالیت بیشتر آنتی اکسیدانی می باشدنشان دهنده

  +ABTS فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTSدر آزمون 
در این روش . ها به عنوان معادل آسکوربیک اسید بیان شدعصاره

رقم احمد آقایی و سید علی آقایی به ترتیب بیشترین و کمترین 
 که از لحاظ آماري خاصیت آنتی اکسیدانی را از خود نشان دادند

چنین تمام هم.  با یکدیگر داشتند(P<0.05)اختالف معنی داري
 از خود BHTها خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتري نسبت به رقم

 ).1جدول(نشان دادند 

 خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ي پوست سبز پنج رقم 1جدول
  ABTS و DPPHهاي پسته تعیین شده با آزمون

  DPPHآزمون  نمونه
EC50 (µg 

phenolic/mL ) 

  ABTSآزمون 
g ascorbic 

acid/g phenolic 
 7/2a 1/0±0/3a± 1/0 د آقاییاحم

 2/6b 1/0±7/2a± 4/0 فندقی

 1/5ab 1/0±3/2b±2/0 فروتنی

سید علی 
 آقایی

2/0±2/4ab 1/0±8/1c 

 1/12c 2/0±8/2a±7/0 کله قوچی

BHT 3/0±2/4ab 1/0±1/1d 

هاي مشابه نشان دهنده ي تفاوت مقادیر با حروف متفاوت در ستون
  )اي دانکنن چند دامنه آزمو>05/0P(باشد دار میمعنی
  

 اگرچه مقدار ترکیبات ABTS و DPPHدر آزمون هاي 
ها کمتر از استاندارد هاي حاصل در برخی از رقمفنولیک عصاره

BHTاین . ها بیشتر بود بود اما فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره
دهد که نوع ترکیب فنولیک بیشتر از مقدار آن در نتیجه نشان می

این نتایج با نتایج کارهاي . ت آنتی اکسیدانی نقش داردفعالی
مطابقت دارد که این ) 2004( و همکاران 19دیگران از جمله راباباه
اند که فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي محققین گزارش کرده

گیاهی می تواند تحت تاثیر ساختارهاي متفاوت اسیدهاي فنولیک 
به عنوان . ین ترکیبات باشدو فالونوئیدها و همچنین مشتقات ا

مثال، فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدهاي فنولیک و مشتقات آن 

                                                        
19  . Rababah 

همانند استرها، وابسته به تعداد گروه هاي هیدروکسیل در مولکول 
  .]18[است 

میزان فعالیت آنتی اکسیدانی مغز ) 2009(آرکان و یمنیسیکلو 
گیري  اندازهABTSفندق، گردو و پسته را با استفاده از روش 

میزان فعالیت آنتی اکسیدانی مغز فندوق، گردو و پسته به . کردند
گرم / 20 میکرو موالر معادل تورولوکس4/44 و 5/90، 7/35ترتیب 

فعالیت آنتی ) 2006( و همکاران 21اردونز. ]19[نمونه خشک بود 
 DPPH را با روش Sechium eduleاکسیدانی عصاره گیاه 

لیتر میلی/ میکروگرم 2این عصاره  EC50میزان . گیري کردنداندازه
، فعالیت آنتی 2008شهسواري و همکاران در سال . ]22[بود 

) L. Bunium persicum( ي کوهیرادیکالی اسانس گیاه زیره
گیري رنگ شدن بتاکاروتن اندازه و بی•DPPHرا با دو روش 

 و فعالیت EC50، mg/ml 04/0 ± 88/0کرده و میزان 
 تعیین شد، که ٪80، ٪45/0سانس در سطح اکسیدانی اآنتی
 .]23[ بود ٪01/0 در سطح غلظتی BHT معادل  تقریبا

تحقیقات متعددي نیز روي خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره 
، بادام ]15[ ضایعات محصوالت کشاورزي از جمله پوست گردو

 ]28[ و آفتابگران ]27[، برنج ]26[، لوبیا ]25[، گندم سیاه ]24[
  . استانجام شده 

   فعالیت ضد میکروبی-3-3
هاي مختلف پوست سبز پسته به منظور لی رقموهاي متانعصاره

تعیین خصوصیات ضد میکروبی در مقابل ریزسازواره هاي 
اشریشیاکلی ، سالمونال تایفی موریوم، سودوموناس ائروژنس ، 
استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس سرئوس، کاندیدا آلبیکنس و 

نتایج انتشار دیسکی نشان داد که .  غربال شدنداینترمدیانوروسپورا 
هاي گرم مثبت نسبت در مورد تمام رقم هاي آزمایش شده باکتري

تر هستند ها حساسهاي گرم منفی و همچنین قارچبه باکتري
ي محققین دیگر در این زمینه وسیلهکه نتایج مشابهی به) 2جدول (

 باکتري هاي گرم منفی طور کلی به. ]15[به دست آمده است
ها نسبت به ترکیبات فنولیک مقاومتر هستند نسبت به گرم مثبت

ي سلولی که این تفاوت شاید به دلیل تفاوت در ساختمان دیواره
ي متانولی حاصل از رقم کله قوچی در عصاره. ]29[ها باشدآن

 استافیلوکوکوس اورئوسو باسیلوس سرئوس باکتري مورد هر دو 
                                                        

20.Trolox 
21. Ordonez 
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شترین اثر ضد میکروبی را از خود نشان داد که اختالف معنی بی
  ). 4و 3هاي شکل( با رقم هاي دیگر داشت (P<0.05)داري
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مقایسه ي اثر ضد میکروبی پوست سبز پنج رقم پسته ي مورد  3شکل

  مطالعه مربوط به باکتري باسیلوس سرئوس
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ه ي مورد  مقایسه ي اثر ضد میکروبی پوست سبز پنج رقم پست4شکل 

  .مطالعه مربوط به باکتري استافیلوکوکوس اورئوس
  
  
  
  
  
  
  

هاي فعالیت ضد میکروبی عصاره ي متانولی رقم 2جدول
هاي آزمایش شده بر اساس روش انتشار مختلف بر ریزسازواره

  دیسکی
سید  فروتنی فندقی 

علی 
 آقایی

احمد  کله قوچی
 آقایی

 تتراسایکلین

 + + + + + + باسیلوس سرئوس

استافیلوکوکوس 
 اورئوس

+ + + + + + 

 + - - - - - اشریشیاکلی

 + - - - - - سالمونال تایفی موریوم

 + - - - - - سودوموناس ائروژنس

 - - - - - - کاندیدا آلبیکنس

 - - - - - - نوروسپورا اینترمدیا

مشاهده ي رشد  : - ;عدم مشاهده ي رشد باکتري اطراف دیسک+: 
 ف دیسکباکتري اطرا

باسیلوس ي بازدارندگی در مورد همچنین با توجه به ناحیه
هاي مختلف در غلظتاستافیلوکوکوس اورئوس   وسرئوس

ي بازدارنده در مورد مشاهده گردید که در غلظت مشابه ناحیه
باشد که  میاستافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از باسیلوس سرئوس

د در پوست سبز پسته دهد که ترکیبات فنولیک موجواین نشان می
 نسبت به سوباسیلوس سرئاثر ضد میکروبی بیشتري روي 

ي جالب نکته). 4 و 3هاي شکل(  دارند استافیلوکوکوس اورئوس
توجه اینکه خاصیت ضد میکروبی رقم کله قوچی در باالترین 

شکل (بیوتیک تتراسایکلین بود غلظت استفاده شده بیشتر از آنتی
 و باسیلوس سرئوسه به اینکه این نتایج با توج). 3

توانند چند نوع سم تولید کنند که این  میاستافیلوکوکوس اورئوس
هاي اي و در نتیجه ایجاد بیماريها عامل التهاب رودهسم

مسمومیت غذایی در تعداد زیادي از کشورها هستند از اهمیت 
ترکیبات طبیعی ممکن . ]30و15[قابل توجهی برخوردار است

عنوان مثال، به. نی از عوامل ضد عفونی باشنداست منبع غ
اند، همچنین فالونوئیدها فعالیت ضدمیکروبی از خود نشان داده

ي دیگر اساساً به عنوان بازدارنده ي کوئرستین و ترکیبات وابسته
  .]31[کنند عمل می22 گیرازDNAآنزیم 

                                                        
22  . DNA gyrase 
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تحقیقات متعددي روي فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان 
توان به تحقیق از جمله این تحقیقات می. م شده استمختلف انجا

روي اثر ضد میکروبی عصاره آبی ) 2008(اولیوریا و همکاران 
در این تحقیق اثر ضد میکروبی عصاره . پوست گردو اشاره کرد

هاي گرم منفی، گرم مثبت، مخمر و پوست گردو روي باکتري
 تنها روي نتایج نشان داد که ترکیبات فنولیک. کپک بررسی شد

هاي گرم منفی از جمله باسیلوس سرئوس، باکتري
 استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس اثر ضد میکروبی

که ) 2008(در تحقیق دیگر توسط الیوریا و همکاران . ]15[دارند 
روي خاصیت ضد میکروبی عصاره سه واریته فندق انجام شد 

هاي ن تحقیق نیز یافتهنتایج ای. ]32[نتیجه مشابهی به دست آمد 
دهد که ترکیبات فنولیک کند و نشان میاین محققین را تائید می

هاي گرم مثبت نسبت به اثر ضد میکروبی بیشتري روي باکتري
  . ها دارندهاي گرم منفی و قارچباکتري

مقاالت زیادي در مورد فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات فنولیک 
زوکار این ترکیبات به روشنی با وجود این، سا. گزارش شده است

اند گزارش کرده) 1977 (23پریتدل و رایت. مشخص نشده است
هاي در غلظت. باشدکه اثر ترکیبات فنولیک وابسته به غلظت می

هایی که در ویژه آنزیمها بهپایین، ترکیبات فنولیک بر فعالیت آنزیم
 در گذارند، در صورتیکهارتباط با تولید انرژي هستند اثر می

هاي باالتر، ترکیبات فنولیک باعث غیرطبیعی شدن غلظت
ها و اثر ترکیبات فنولیک بر رشد میکروب. شوندها میپروتئین

ي قابلیت ترکیبات فنولیک در تغییر تواند در نتیجهتولید سم می
ي سلولی و خروج ماکرومولکول ها از درون سلول پذیري دیواره

 می توانند با پروتئین هاي غشاء همچنین این ترکیبات. نیز باشد
ها و به تبع آن تغییر واکنش داده و باعث تغییر شکل این پروتئین

پس از ) 1987( و همکاران 24ریکرمونوز. ها شونددر عملکرد آن
اینکه نشان دادند که ترکیبات فنولیک مختلف اثرات مختلفی روي 

رکیبات  دارند، نتیجه گرفتند که تاستافیلوکوکوس اورئوسغشاء 
فنولیک احتماالً یک سازوکار مشترك ندارند و ممکن است که 

ها وجود هدف هاي مختلفی در ارتباط با اثر ضد میکروبی آن
  .]33[داشته باشد

  

                                                        
23. Prindle and Wright   
24. Rico Muñoz 

 گیري کلی نتیجه-4
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که پوست سبز پسته 

بات فعال تواند به عنوان یک منبع ارزان و قابل دسترس ترکیمی
هاي مورد آزمایش خاصیت آنتی تمام رقم. زیستی استفاده شود

اکسیدانی خوبی از خود نشان دادند که در برخی از موارد حتی از 
در مورد هر دو آزمون .  نیز بیشتر بودBHTترکیبات سنتزي مثل 
ي حاصل از رقم احمد آقایی خاصیت آنتی آنتی اکسیدانی، عصاره
براین، عالوه. هاي دیگر داشتت به رقماکسیدانی بیشتري نسب

هاي ها خاصیت ضدمیکروبی بر روي باکتريي تمام رقمعصاره
هاي بیشتري به مطالعه. گرم مثبت بیماریزا از خود نشان دادند

ها و همچنین منظور شناسایی ترکیبات فنولیک موجود در این رقم
انی و ضد اثر هر کدام از این ترکیبات بر روي خواص آنتی اکسید

  . باشدمیکروبی ضروري می
  

   سپاسگزاري-5
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از قطب علمی 
مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصوالت استراتژیک 

  .دارندهاي مالی ابراز میکشاورزي به دلیل حمایت
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Phenolic compounds, especially those of plants origin, are an essential part of the human 
diet, and are of considerable interest due to their antioxidant properties. The total phenolics 
content (TPC) and antioxidant and antimicrobial activities of pistachio green hull methanolic 
extracts of five different cultivars (Fandoghi, Kaleghochi, Ahmadaghai, Forotani and Seyed 
ali aghai) were studied. TPC ranged from 15.3 mg/g of GAE (cv. Kaleghochi) to 31.1 mg/g of 
GAE (cv. Ahmadaghai). The antioxidant capacity of extracts was assessed through DPPH and 
ABTS methods. A concentration-dependent antioxidative capacity was verified in both 
methods for all the cultivars. Antioxidant activity of Ahmadaghai cultivar in both methods 
was more than the other cultivars. The antimicrobial capacity was screened against Gram 
positive and Gram negative bacteria, and fungi. All the extracts inhibited the growth of Gram 
positive bacteria of Bacillus cereus and Staphylococcus aureus. Bacillus cereus was more 
susceptible than Staphylococcus aureus for all the extracts. The results obtained in this study 
showed that pistachio green hull can be used as a cheap and easily accessible source of 
natural bioactive compounds.  

 
Keywords: Pistachio green hull, Phenolic compounds, Antioxidant activity, Antimicrobial 

activity 
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