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چکیده
باکترى  علیه  خینجوك  گونه  پسته وحشى  میوه  هسته  مغز  و  پوسته  اتانولى  عصاره  ضدمیکروبى  اثرات  پژوهش  این  در 
به  پسته وحشى  میوه  اتانولى  عصاره  منظور،  به  این  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  و    
مهارکنندگی  غلظت  حداقل  لوله،  در  رقیق سازى  و  آگار  رقیق سازى  روش  از  استفاده  با  آمد.  به دست  غوطه-ورى  روش 
انتشار  آزمون  از  عدم رشد  هاله  قطر  هم چنین  تعیین گردید.   (MBC) کشندگی عصاره ها  غلظت  (MIC) و حداقل  رشد 
استاندارد   0/5 از محلول  استفاده  با  تهیه شده  میکروبی  تعیین شد. کدورت سوسپانسیون  از دیسک  با استفاده  آگار  در 
براى  براث  نوترینت  و  آگار  نوترینت  کشت هاى  محیط  از  گردید.  تنظیم   1/5×108  CFU/ml حدود  با  برابر  فارلند  مک 
علیه  ضدمیکروبى  اثرات  پسته وحشى،  اتانولى  عصاره  که  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  لوله   در  رقت سازى  آزمایش هاى 
باکترى در عصاره پوسته کم تر از عصاره  براى هر دو   MBC MIC و  باکترى گرم مثبت و گرم منفى دارد. میزان  هر دو 
هسته  مغز  به  نسبت  بهترى  ضدمیکروبى  تاثیرات  پوسته  عصاره  آگار  در  رقیق سازى  روش  در  هم چنین  بود.  هسته  مغز 
هم چنین  بود.  اورئوس  استافیلوکوکوس  از  بیش تر  اشرشیاکالى  باکترى  براى  رشد  عدم  هاله  قطر  داد.  نشان  خود  ار 
در  تاثیر  بیش ترین  آمد.  به دست  باکترى  دو  هر  براى  هسته  مغز  عصاره  از  بیش تر  پوسته  عصاره  رشد  عدم  هاله  قطر 
اتانولى  اثرات ضدمیکروبى عصاره  اشریشیاکالى است.  باکترى  علیه  پوسته  به عصاره  مربوط  باکترى ها  از رشد  جلوگیرى 
الیه  مقاومت  به دلیل  مى تواند  که  شد  مشاهده  مثبت  گرم  باکترى  از  بیش تر  منفى  گرم  باکترى  علیه  پسته وحشى  میوه 

باشد. مثبت  گرم  باکترى هاى  سلولى  دیواره  پپتیدوگلیکان 

واژ ه هاى کلیدي: khinjuk ، پسته وحشى، ضدمیکروبى، حداقل غلظت بازدارندگى، انتشار دیسک.
Hamidmort1@yahoo.com :مسئول مکاتبات *

DOI: http://dx.doi.org/10.22104/jift.2014.46



فصلنامه علوم و فناوری های نوين غذايی، سال اول، شماره ٤، تابستان ١٣٩٣

1- مقدمه
استفاده از آنتى بیوتیک ها در اکثر کشورها براى درمان بیمارى ها 
و جلوگیرى از عفونت ها بسیار معمول مى باشد و عواقب بعد از 
آن به خاطر سنتزى و شیمیایى بودن آن و مقاومت بدن نسبت 
به آنتى بیوتیک مى تواند سالمت مردم جامعه را مورد تهدید قرار 
دهد از این رو، امروزه استفاده از ترکیبات گیاهى براى درمان 
بیمارى-ها و عفونت ها به خصوص در کشورهاى در حال توسعه 
ویژگى هاى  عالوه بر  هم چنین  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
ضدمیکروبى گیاهان و ترکیبات طبیعى موجود در آن، بعضى از 
این گیاهان داراى خواص تغذیه اى و آنتى اکسیدانى مى باشند 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  جامعه  افراد  غذایى  رژیم  در  باید  که 
اکثر گیاهان وحشى (کوهى) داراى چنین ویژگى هایى بوده و 
این گیاهان  از مناطق اصلى رویشگاه هاى  ایران به عنوان یکى 
مى شود  محسوب  زاگرس  رشته کوه  دامنه هاى  در  به خصوص 

.[1]
پسته وحشى گونه خینجوك در مکآن هایى با عرض جغرافیایى 
2000 – 700 متر باالى سطح دریا پراکنده شده است. این گیاه 
در زبان فارسى به نام خنجوك1 یا کلخنگ2 شناخته شده است. 
عالوه بر این، میوه این گیاه به عنوان یک میوه خوراکى کوهى 
همکاران  و  پیربلوطى  قاسمى  است.  استفاده  مورد  (وحشى) 
خینجوك  گونه  پسته وحشى  میوه  اسانس  آنالیز  در   (2011)

،phellandrene ،α-pinene گزارش دادند که ترکیباتى از جمله
این  که  دارد  وجود  میوه  این  ترکیب  در  و...   terpinolene

ترکیبات تاثیرات ضدمیکروبى علیه گونه هاى مختلف باکترى ها 
دارند [2]. دو ترکیب α-pinene و terpinolene جزء ترکیبات 

اصلى با ویژگى هاى ضدمیکروبى باال هستند [3و4].
در این پژوهش سعى بر آن است تا با گزارش اطالعات کاملى 
میوه پسته وحشى  هسته  و  پوسته  ویژگى هاى ضدمیکروبى  از 
گونه خینجوك، این گونه مورد توجه محققین براى پژوهش هاى 

توسعه اى و کاربردى بعدى قرار گیرد. 

2- مواد و روش ها
2-1- شناسایى گونه گیاهى پسته وحشى

براى شناسایى گونه گیاهى پسته مورد مطالعه در این پژوهش، 
1. Khenjuk
2. Kelkhong

میوه و برگ درخت پسته در شهرستان باشت استان کهگیلویه 
و بویراحمد جمع آورى شد. میوه درخت در سایه خشک گردید 
روز  و هر  قرار گرفت  ورقه کاغذى  در بین دو  و برگ درخت 
سپس  شد.  خشک  ورقه،  دو  بین  در  هوادهى  عمل  انجام  با 
نمونه ها به هرباریوم دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى 
تبریز (Tbz-Fph) منتقل شد. گونه مورد مطالعه با نام علمى 
در   733 شماره  با  و  شناسایى   Pistacia khinjuk Stocks

هرباریوم نگه دارى مى شود.

2-2- آماده سازى نمونه ها
و  پوسته  روى  بر  جداگانه  صورت  به  آزمون ها  پروژه  این  در 
مغز هسته میوه پسته وحشى انجام شد. در ابتدا پوسته میوه از 
هسته جدا شد سپس هسته ها را خرد کرده و مغز داخل آن 
جداسازى گردید. پوسته و مغز هسته در دماى C°18- تا زمان 

انجام آزمون ها نگه دارى شد.

2-2-1- آماده سازى پودر چربى گرفته پوسته و هسته 
پسته وحشى

جهت استخراج عصاره اتانولى از پوسته و مغز هسته پسته وحشى 
به دلیل اینکه داراى مقادیر باالیى از روغن مى باشد ابتدا باید با 
هگزان به روش سرد روغن از نمونه استخراج شود سپس عصاره 
گیرى انجام شود. بدین منظور نمونه ها با هگزان با نسبت 1:5 
(وزنى-حجمى) مخلوط شده و به مدت 2 ساعت روى هم زن 
با دور rpm 400 در دماى اتاق قرار گرفتند. در ادامه مخلوط 
از پمپ خأل  حاصل با کاغذ صافى واتمن شماره 1 با استفاده 
صاف شده و نمونه هاى روى کاغذ صافى در آون C°40 خشک 

شدند [5].

2-3- عصاره گیرى از پودر چربى گرفته پسته وحشى
اتانول 80 استفاده شد. پودر هاى  جهت عصاره گیرى از حالل 
پوسته و مغز هسته در حالل اتانول (نسبت پودر و حالل 6:1 
وزنى حجمى) مخلوط گردید و در شیکر با دور rpm 400 به 
توسط  آن  از  گرفت، پس  قرار  اتاق  دماى  در  ساعت   2 مدت 
در  باقیمانده  مواد  گردید،  1صاف  شماره  واتمن  صافى  کاغذ 
کاغذ صافى با مقدارى اتانول شستشو داده شد تا عصاره گیرى 
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به طور کامل انجام شود. سپس مخلوط فیلتر شده جهت تبخیر 
حالل در پلیت  شیشه اى ریخته شد و در آون C°40 تا زمان 
خشک شدن کامل عصاره  قرار گرفت. پودر عصاره هاى به دست 
آمده از نمونه، با کاردك از پلیت جدا شد و پودرها تا زمان انجام 

آزمایش در دماى C° 18-  قرار گرفتند [6].

2-3- آزمون هاى میکروبى
اتانولى پوسته  ویژگى هاى ضد میکروبى عصاره  ارزیابى  جهت 
و مغز هسته پسته وحشى، MIC ١ و MBC 2عصاره ها با روش 
رقیق سازى در لوله 3 [9و10] و هم چنین روش رقت سازى آگار4  
[13] تعیین شد. براى تعیین خواص ضدمیکروبى از دو باکترى 
شاخص استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان گرم مثبت و دیگرى 
اشریشیاکالى به عنوان گرم منفى استفاده شد. هم چنین میزان 
هاله ى عدم رشد باکترى ها با روش انتشار در آگار با استفاده از 

دیسک5 [11و12] مورد ارزیابى قرار گرفت.

2-4- باکترى هاى مورد مطالعه
با   O157:H7 اشریشیاکالى  مطالعه  مورد  باکترى هاى 
شماره  با  اورئوس  استافیلوکوکوس  و   ATCC10536 شماره 
سازمان  از  لیوفیلیزه  صورت  به  که  بود   ATCC25923

پژوهش هاى علمى صنعتى ایران تهیه گردید.

2-5- تهیه سوسپانسیون باکتریایى 
و   6 ) باکتري  لیوفیلیزه  آمپول هاي 
) ابتدا در شرایط سترون باز و به محیط کشت 
ساعت   24 مدت  به  و  انتقال   (Nutrient broth) NB مایع 
بودن  خالص  از  اطمینان  جهت  سپس  شد.  انکوبه   37°C در 
بر  خطی  به صورت  شبه  یک  براث  نوترینت  محیط  از  باکتري 
روي محیط کشت انتخابی- افتراقی کشت داده شد و به مدت 
باکتري  کلنی  از  سپس  گردید.  انکوبه   37°C در  ساعت   48
آن آزمون  هر  از  قبل  ساعت   24 و  کرده  برداشت  لوپ  یک 

1.Minimal Inhibitory Concentration
2. Minimal Bactericidal Concentration
3. Broth Macro dilution susceptibility assay
4. Agar dilution
5. Disk diffusion
6. Staphylococcus aureus
7. Escherichia coli

براي هر  به همین صورت  براث تلقیح نموده و  به نوترینت  را 
آزمون جهت بررسی اثرات ضدمیکروبی کشت تازه 24 ساعته 
تهیه گردید. با استفاده از سمپلر یک میلى لیتر از سوسپانسیون 
سترون  براث  نوترینت  حاوي  لوله ى  به  ساعته   24 میکروبى 
تهیه  میکروبی  سوسپانسیون  کدورت  سپس  و  داده  انتقال 
با  شده  تنظیم  فارلند  مک  استاندارد  از  استفاده  با  شده، 
میزان  با  نانومتر   625 موج  طول  در  اسپکتوفتومتر  دستگاه 
108×1/5)، به صورت   CFU/ml با  0/13–0/08 (برابر  جذب 
براى  براث  نوترینت  محیط کشت  از  مقایسه گردید.  چشمى 
از محیط کشت  مولر هینتون  لوله و  در  آزمایش  رقیق سازى 
دیسک  از  استفاده  با  آگار  در  انتشار  روش هاى  براى  آگار  
کشت  محیط هاي  کلیه  شد.  استفاده  آگار  در  رقت سازى  و 
از  استفاده  با  و  تهیه  سازنده  مرك  کارخانه  دستور  اساس  بر 

دستگاه اتوکالو سترون گردید [7].

2-6- تهیه غلظت هاى عصاره
از اتانول 70 درصد براى حل کردن پودر عصاره استفاده گردید. 
 50 غلظت   از عصاره گیرى  آمده  به دست  پودرهاى  از  ابتدا  در 
اتانولى  عصاره  محلول  سپس  شد.  تهیه  میلى گرم/میلى لیتر 
0/45 میکرومتر  از فیلترهاى  به دست آمده با غلظت مشخص 
اطمینان  عصاره ها  میکروبى  آلودگى  عدم  از  تا  داده شد  عبور 
هسته  مغز  و  پوسته  براى  عصاره  کردن  سترون  شود.  حاصل 
انجام شد. عصاره هاى فیلتر شده  به طور جداگانه  پسته وحشى 
انجام  زمان  تا  سترون  آزمایش  لوله هاى  در   -18°C دماى  در 

آزمایش نگه دارى شدند [8].

2-7- بررسی اثرات ضدمیکروبی
2-7-1- روش رقت سازى در لوله

با استفاده از روش رقت سازى در لوله حداقل غلظت مهارکنندگی 
ضدمیکروبی  ماده  کشندگی  غلظت  حداقل  و   (MIC) رشد 
عصاره  هر  MIC،  براي  تعیین  براي  گردید.  تعیین   (MBC)
(پوسته و مغز هسته) از یک سري 12 تایی از لوله هاي آزمایش 
استفاده شد. 9 لوله براي آزمایش رقت هاي مختلف هر عصاره 
و یک لوله به عنوان کنترل مثبت (حاوى عصاره رقیق شده به 
عالوه محیط کشت) و یک لوله به عنوان کنترل منفی (حاوى 
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هم چنین  و  کشت)  محیط  عالوه  به  میکروبى  سوسپانسیون 
محیط  و  میکروبى  سوسپانسیون  اتانول،  حاوى  لوله  یک 
حاوى  محیط  در  باکترى ها  رشد  از  اطمینان  جهت  کشت 
عصاره  هر  شد.  استفاده  عصاره گیرى  براى  رفته  بکار  اتانول 
وارد  با  است که  50 میلى گرم/میلى لیتر  اولیه عصاره  (غلظت 
کردن 1 میلى لیتر از عصاره به لوله اول که حاوى1 میلى لیتر 
به دست  میلى گرم/میلى لیتر   25 غلظت  است  کشت  محیط 
غلظت   با  یک  شماره  لوله  از  مختلف  رقت هاي  با  مى آید) 
 0/097 غلظت  با   9 شماره  لوله  تا  میلى گرم/میلى لیتر   25
لوله  براى  این صورت که  به  میلى گرم/میلى لیتر به دست آمد 
میلى گرم/میلى لیتر   50 غلظت  با  عصاره  از  میلى لیتر   1 اول 
شد  رقیق سازى  براث  نوترینت  کشت  محیط  میلى لیتر   1 با 
و به همین ترتیب 1 میلى لیتر از لوله اول برداشته و به لوله 
بود  براث  نوترینت  محیط کشت  1 میلى لیتر  دوم که حاوى 
و  گرفت  انجام   10 شماره  لوله  تا  کار  این  و  داده  انتقال 
که  شد  ریخته  بیرون  و  برداشته  میلى لیتر   1 آخر  لوله  از 
به  سپس  شد.  قبلى  لوله  رقت  نصف  لوله  هر  نهایت  در 
میزان  به  مثبت)  (کنترل   10 شماره  لوله  جز  به  لوله ها 
 CFU/ml داراي  که  میکروبی  سوسپانسیون  میکرولیتر   50
عصاره ها  رقت سازى  داده شد.  انتقال  بود  باکتري   1/5×108

باکترى هاى استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کالى  براى 
براي  آزمایش  لوله هاى  همه  شد.  انجام  جداگانه  صورت  به 
زمان  از طی  داده شد. پس  قرار   37  °Cدر 24 ساعت  مدت 
باکتري  رشد  از  ناشی  کدورت  نظر  از  لوله ها  انکوباسیون 
آن ها  در  که  لوله هایی  همه  از  گردیدند.  بررسی  تلقیح شده 
عدم رشد باکتري مشاهده شده بود، نمونــه برداري و جهت 
سطحى  روش  به  عصاره ها،  کشندگی  غلظت  حداقل  تعیین 
کشت داده شد. بدین منظور 100 میکرولیتر از لوله هایى که 
کشت  محیط  روى  بر  مى دادند  نشان  را  باکترى  رشد  عدم 
روى  بر  کننده  پخش  با  و  شد  ریخته  آگار  هینتون  مولر 
محیط کشت پخش شد. بعد از انکوبه کردن به مـــدت 24 
ساعت، پلیت هاي کشت داده شده از نظر وجود رشد میکروبی 
و  بود  عصاره  غلظت  کم ترین  حاوي  که  لوله اي  شد.  کنترل 
در پلیت مربوطه عدم رشد باکتري مشاهده گردید، به عنوان 

MBC آن عصاره در نظر گرفته شد [9و10].

2-7-2- روش انتشار در آگار با استفاده از دیسک
با                       دیسک  آزمایش،  هر  مورد  دیسک هاي  تهیه  جهت 
قطر 6/4 میلى متر از عصاره هاي پوسته و مغز هسته تهیه شده 
با غلظت mg/ml 50 اشباع گردیدند. سپس دیسک ها به مدت 1 
ساعت روى صفحه مشبک سترون قرار داده شد تا عصاره به طور 
کامل جذب دیسک شود (اگر دیسک ها بعد از آغشته سازى، 
درون پلیت گذاشته شوند مواد آغشته به دیسک در  مستقیماً 
محیط کشت پخش مى شوند و نتیجه مطلوبى به دست نمى آید). 
در هر سري آزمایش یک دیسک حاوي حالل اتانول 70 درصد 
به عنوان کنترل منفی بکار برده شد. جهت مقایسه ى هاله هاى 
30میلى گرم  (غلظت  وانکومایسین  آنتى بیوتیک  از  رشد  عدم 
میلى گرم   5 (غلظت  ریفامپیسین  آنتى بیوتیک  و  دیسک)  در 
در دیسک) به ترتیب جهت جلوگیرى از رشد استافیلوکوکوس 
از  آزمایش ها  این  در  شد.  استفاده  اشریشیاکالى  و  اورئوس 
محیط کشت مولر هینتون آگار استفاده گردید. بعد از ریختن 
محیط کشت درون پلیت و بسته شدن آن، 100 میکرولیتر از 
سوسپانسیون میکروبى داراى cfu/ml 108 روى محیط کشت 
پخش  کشت  محیط  نقاط  تمام  در  پخش کننده  با  و  ریخته 
غلظت هاى  با  عصاره ها  از  شده  تهیه  دیسک هاي  سپس  شد. 
مختلف در فاصله مناسب از یکدیگر کاشته شدند و براي مدت 
درجه سانتیگراد نگه داري شدند.   37 در گرم خانه  24 ساعت 
سپس قطر هاله هاي عدم رشد با کولیس اندازه گیري و میانگین 

مربوطه گزارش گردید [11و12].

2-7-3- روش رقت سازى در آگار
ابتدا غلظت هاى عصاره پس از پخش کردن و بستن محیط ها 
با  کشت  محیط  کردن  مخلوط  از  بعد  نهایى  (غلظت هاى 
و خشک شدن  آزمایشگاه  در دماى  محاسبه گردید)  عصاره 
معادل  میکروبى  سوسپانسیون هاى  از  کامل،  به طور  آن ها 
بر  و  برداشته  میکرولیتر   10 شده،  آماده  فارلند  مک   0/5
روى محیط هاى کشت که حاوى رقت هاى مختلفى از عصاره 
حالل  ترکیب  از  داده شد.  کشت  نقطه اى  صورت  به  هستند 
استفاده  مثبت  کنترل  به عنوان  کشت  محیط  و   DMSO

آن ها  پلیت ها،  این  روى  بر  باکترى  کشت  از  پس  گردید. 
با  را  نتیجه  ساعت   24 از  پس  و  گرفتند  قرار  انکوباتور  در 
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حاوى  مختلف  پلیت هاى  در  شده  تشکیل  کلنى هاى  بررسى 
رشد  که  رقتى  پایین ترین  و  کرده  بررسى  سریالى  رقت هاى 
 MIC میکروارگانیسم ها را در محیط جامد مهار کرده، به عنوان
در نظر گرفته مى شود. در این تکنیک، مهار رشد با عدم تشکیل 

کلنى در روى محیط جامد مشخص مى گردد [13].

3- نتایج و بحث
3-1- حداقل غلظت بازدارندگى

بازدارندگى  غلظت  حداقل  لوله   در  رقت سازى  آزمایشات  در 
تعیین  براى  لوله   در  رقت سازى  روش  شد.  تعیین  عصاره ها 
و  مى باشد  حساس  بسیار  و  دقیق  روش  ضدمیکروبى  خواص 
عصاره هاى  ضدمیکروبى  خواص  ارزیابى  تعیین  براى  تاکنون 
بازدارندگى،  غلظت  حداقل   .[14] است  شده  استفاده  گیاهى 
حداقل غلظتى از عصاره است که مى تواند به میزان 90 درصد 
از رشد باکترى ها جلوگیرى کند. نتایج حاصل از حداقل غلظت 
بازدارندگى عصاره هاى پوسته و هسته پسته وحشى در جدول 

1 نشان داده شده است.
رشد  از  جلوگیرى  موجب  که  عصاره ها  از  غلظتى  حداقل 
اشریشیاکالى  باکترى  به  مربوط  شد  باکترى ها  از  درصد   90
در  میلى گرم   1/56 برابر  غلظت  این  و  است  پوسته  عصاره  و 
نتایج  شبیه   MIC نتایج  مقایسه  (جدول1).  است  میلى لیتر 
حاصل از قطر هاله هاى مهار رشد باکترى ها است به طورى که 

است  بیش تر  هسته  عصاره  به  نسبت  پوسته  عصاره  تاثیر 
اشریشیاکالى  منفى  گرم  باکترى  حساسیت  هم چنین  و 
میزان  است[8].  اورئوس بیش تر  استافیلوکوکوس  به  نسبت 
حدود  باکترى ها  براى  خینجوك  درخت  برگ  MIC عصاره 

حدود  قارچ ها  براى  و  میلى گرم/میلى لیتر   0/02–0/5
ترشحى  صمغ   .[15] است  میلى گرم/میلى لیتر   0/06–0/4
رشد  از  جلوگیرى  در  مثبتى  تاثیر  خینجوك  درخت  از 
دارد  اورئوس  استافیلوکوکوس  باکترى  خصوصاً  باکترى ها 
میلى گرم/میلى لیتر   125 آن  بازدارندگى  غلظت  حداقل  که 
گونه هاى  سایر  همانند  خینجوك  گونه   .[16] است 
توجهى  قابل  ضدمیکروبى  فعالیت هاى  داراى  پسته وحشى 

.[15] مى باشد 

3-2- حداقل غلظت کشندگى باکتریایى
عصاره  از  غلظتى  حداقل  باکتریایى،  کشندگى  غلظت  حداقل 
است که باعث جلوگیرى از رشد 99/9 درصد از رشد باکترى ها 
باکتریایى  کشندگى  غلظت  حداقل  از  حاصل  نتایج  مى شود. 
عصاره هاى پوسته و مغز هسته پسته وحشى در جدول 2 نشان 

داده شده است.
باکترى  از  کم تر  اشریشیاکالى  باکترى  براى   MBC میزان 
استافیلوکوکوس اورئوس است که به دلیل دیواره پپتیدوگلیکان 
مقاومت  و  است  اورئوس  استافیلوکوکوس  دیواره  در  موجود 

جدول(1) حداقل غلظت بازدارندگى (MIC) عصاره پوسته و هسته پسته وحشى گونه خینجوك 
     عصارهمیکروارگانیسم

   هستهپوسته
6/25*1/56اشریشیاکالى

3/1212/5استافیلوکوکوس اورئوس
                                  * میلى گرم در میلى لیتر

جدول(2) حداقل غلظت کشندگی باکتري (MBC) عصاره پوسته و هسته پسته وحشى گونه خینجوك  
     عصارهمیکروارگانیسم

   هستهپوسته
12/5*12/3اشریشیاکالى

6/2525استافیلوکوکوس اورئوس
                                  * میلى گرم در میلى لیتر
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بیش ترى از خود نشان مى دهد [8]. پوسته پسته وحشى تاثیر 
بیش ترى روى کشندگى باکتریایى نسبت به هسته از خود نشان 
داد. باالترین غلظت MBC مربوط به عصاره هسته پسته وحشى 
علیه باکترى استافیلوکوکوس اورئوس است و برابر 25 میلى گرم 
بر میلى لیتر مى باشد. پایین ترین غلظت MBC مربوط به عصاره 
برابر  و  است  اشریشیاکالى  باکترى  علیه  پسته وحشى  پوسته 

3/12 میلى گرم بر میلى لیتر مى باشد (جدول 2). 
ترکیبات  به  مربوط  میکروب ها  رشد  از  بازدارندگى  خواص 
فنولى عصاره ها است که محلول در حالل هاى قطبى مى باشد. 
ترکیبات  مورد  در  اخیر  پژوهش هاى  گزارش   در  پسته وحشى 
موجود در عصاره و اسانس این گیاهان داراى ترکیبات فنلى و 
ترى ترپنوئیدها است [17و18]. ترپن ها یا ترپنوئیدها ترکیبات 
فعالى در برابر باکترى ها هستند [19]. نتایج حاصل از تجزیه 
قاسمى  توسط  خینجوك  گونه  پسته وحشى  عصاره  شیمیایى 
ترکیبات شامل این  نشان داد   (2011) و همکاران  پیربلوطى 
α-pinene  15/28 درصد، phellandrene 52/33 درصد و ... 
مى باشد. این ترکیبات تاثیرات ضدمیکروبى علیه گونه هاى مختلف 
باکترى ها دارند [2]. دو ترکیب α-pinene و terpinolene جزء 
ترکیبات اصلى با ویژگى هاى ضدمیکروبى باال هستند [3و4]. 

3-3- انتشار در آگار با استفاده از دیسک
نتایج مربوط به قطر هاله ى عدم رشد در جدول 3 نشان داده شده 

است. قطر دیسک هاى مورد استفاده 6/4 میلى متر بوده است. نتایج 
حاصل از آزمون انتشار در آگار با استفاده از دیسک نشان داد که 
پوسته پسته وحشى نسبت به مغز هسته آن اثرات ضد میکروبى 
بیش ترى دارد به طورى که بیش ترین قطر هاله مهار رشد مربوط 
میلى متر   16 اشریشیاکالى،  باکترى  براى  پوسته  عصاره  به 
میلى متر   12 هسته  مغز  براى  مقدار  این  درحالى که  است 
براى  پوسته  عصاره  رشد  مهار  هاله  قطر  هم چنین  بود. 
هسته  مغز  براى  و  میلى متر   13 اورئوس  استافیلوکوکوس 
میکروب  نوع  دو  هر  براى   .(3 (جدول  است  میلى متر   9
عصاره پوسته تاثیر بیش ترى نسبت به عصاره مغز هسته از خود 
مى باشد.   (p≤0/05) معنى دار  اختالف  این  و  است  داده  نشان 
باکترى ها  رشد  از  جلوگیرى  در  مهمى  نقش  فنلى  ترکیبات 
فنولى،  ترکیبات  نوع  به  این ترکیبات  تاثیر  تفاوت در  دارد که 
غلظت ترکیبات فنلى، روش عصاره گیرى، حالل عصاره گیرى و ... 
بستگى دارد [8]. هم چنین تاثیر ترکیبات ضدمیکروبى عصاره ها 
نسبت به باکترى گرم منفى اشریشیاکالى بیش تر از باکترى گرم 
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس است که احتمال مى رود به دلیل 
الیه ى پپتیدوگلیکان موجود در دیواره ى باکترى هاى گرم مثبت 
باشد. براى مقایسه تاثیرات ضدمیکروبى عصاره ها از آنتى بیوتیک 
آنتى بیوتیک  و  اورئوس  استافیلوکوکوس  علیه   Vancomycin

Rifampicin علیه اشریشیاکالى استفاده شد. قطر هاله هاى مهار 

رشد آنتى بیوتیک ها از عصاره ها بیش تر است (جدول 3). بهروز 
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جدول(3) میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولى پوسته و هسته پسته وحشى

میانگین قطر هاله ى عدم رشد(میلى متر)عصاره
   

0/15c 13±0/3d±16 پوسته

0/2d 9±0/2e±12 هسته

--اتانول 70 درصد
Vancomycin- 18±0/2b

Rifampicin 20±0/4a-
                      حروف التین غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنى دارى (p≤0/05) مى باشد.

                           خط تیره به معناى عدم تشکیل هاله مهار رشد مى باشد.
                           غلظت عصاره ها mg/ml 50 و غلظت وانکومایسین و ریفامپیسین به ترتیب 30 و 5 میلى گرم در دیسک است.
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درخت  صمغ  ضدمیکروبى  ویژگى هاى   (2003) همکاران  و 
را  رشد  عدم  هاله  قطر  میزان  و  کردند  ارزیابى  را  خینجوك 
براى باکترى استافیلوکوکوس اورئوس 8 میلى لیتر بیان کردند. 
(P. atlantica) براى  بنه  هم چنین قطر هاله عدم رشد عصاره 
براى  و  میلى متر   16/5 اورئوس  استافیلوکوکوس  باکترى 
بنه  پوسته  عصاره   .[20] است  میلى متر   9/5 اشرشیاکالى 
باکترى  علیه  میلى متر   18 هاله  قطر  داراى   (P. atlantica)

استافیلوکوکوس اورئوس است [21].  

3-4- رقیق سازى در آگار 
محدوده در  پلیت  در  آمده  به دست  نهایى  غلظت هاى 
به دست  برابر  دو  به صورت  میلى لیتر  در  میلى گرم   0/62-20
بازدارندگى  غلظت  حداقل  از  حاصل  نتایج   4 جدول  آمد. 
مى دهد. نشان  را  جامد  کشت  محیط  در  میکروب ها 
نتایج به دست آمده نشان مى دهد که عصاره پوسته خینجوك 
داراى اثرات ضدمیکروبى بهترى نسبت به مغز هسته مى باشد. 
به طورى که در غلظت 2/5 میلى گرم در میلى لیتر عصاره پوسته 
هیچ کلنى بر روى محیط کشت ها براى باکترى اشریشیاکالى 
مشاهده نشد. چنین تاثیرى براى باکترى استافیلوکوکوس اورئوس 
(جدول4). شد  مشاهده  میلى لیتر  در  میلى گرم   5 غلظت  در 

نسبت  ضعیف ترى  ضدمیکروبى  تاثیرات  هسته  مغز  عصاره 
بودن  کم تر  به دلیل  مى تواند  که  داد  نشان  خود  از  پوسته  به 
باشد. هم چنین پوسته  ترکیبات فنلى هسته نسبت به پوسته 
به دلیل نقش حفاظتى خود در مقابل حشرات و مواد خارجى 
داراى تاثیر بهترى نسبت به هسته مى باشد. روش رقیق سازى 
تاثیرات  بررسى  جهت  سریع  و  مناسب  بسیار  روشى  آگار  در 
بهترى  کارایى  و  مى باشد  گیاهان  عصاره هاى  ضدمیکروبى 

نسبت به سایر روش ها  دارد. 

4-نتیجه گیرى 
ویژگى  بر  مبنى  هاى  گزارش  عالوه بر  پسته وحشى  میوه 
علیه  ضدمیکروبى  هاى  فعالیت  خود  از  قوى،  آنتى اکسیدانى 
میوه  پوسته  داد.  نشان  منفى  گرم  و  مثبت  گرم  باکترى هاى 
بیش ترى  ضدمیکروبى  اثرات  داراى  حفاظتى  نقش  به دلیل 
نسبت به مغز هسته میوه است. در این میان حساسیت باکترى  
اشریشیاکالى بیش تر از باکترى استافیلوکوکوس اورئوس بود. 
پسته وحشى به عنوان میوه اى ارزان و مفید به لحاظ تغذیه اى و 
هم چنین داراى خواص ضدمیکروبى باید در رژیم غذایى مورد 
توجه قرار گرفته و مطمئنا پژوهش هاى آتى در این کاربرد موثر 

خواهد بود.    

جدول(4) نتایج حداقل غلظت بازدارندگى در محیط جامد حاوى عصاره پوسته و هسته خینجوك
عصارهباکترى

        هسته            پوسته
2/5*          10

     5            20
                                   *میلى گرم در میلى لیتر
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