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 چکیده

 ترکیبات و گیاهی هایهستند، دارای خواص درمانی بسزایی هستند. عصاره هیثانو یهاتیمتابول: ترکیبات پلی فنولی گیاهان که جز مقدمه

 تحقیق، این از هدف .دارند مختلف میکروبی هایعفونت درمان در زیادی اهمیت شده شناخته ضدمیکروبی خواص با فیتوشیمیایی

 باشد.با خواص ضدباکتریایی می ترکیبات پسته در استخراج پوست ضایعات از استفاده

استفاده شد که از شهرستان  (P. vera cv. Kallehghuchi)با نام علمی  Pistacia vera: در این پژوهش از گونه هامواد و روش

گیری و به روش خیساندن و آب(  عصاره %50، متانل %50، اتانل %70سیرجان تهیه گردید و پوست حاصل از پسته  با چهار حالل )استن 

  MBC( و ی)حداقل غلظت مهار MICها از روش انتشار دیسکی و تعیین میزان انجام شد. برای بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره

 بر روی میکروارگانیسم استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد.  (یکشندگحداقل غلظت )

ترتیب بهMBC و  MICکه میزان طوری: بر اساس نتایج، در حالل استن بیشترین خاصیت آنتی باکتریال وجود داشت؛ بههایافته

𝛍𝐠/𝐦𝐥 55/88  میکروگرم/ میلی لیتر، بیشترین قطر مهارکنندگی را داشت. 160دست آمد و عصاره اتانولی در غلظت به 16/354و 

توانند در صنایع : ترکیبات فعال زیستی مانند فنل و فالونوئیدها در پوست پسته که دارای خاصیت ضد میکروبی هستند، مینتیجه گیری

ن ترکیبات مهم را از زائداتی مانند پوسته پسته توان ایکاربردهای فراوانی داشته باشند. بنابراین می و دارویی غذایی مختلف مانند صنایع

 شود، به دست آورد و به اقتصاد جامعه کمک کرد. که سالیانه میزان زیادی از آن در کشور تولید می
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مقدمه
 داروهای تهیه برای ارزشمند منبع عنوانبه گیاهان

اند.  شده نظر گرفته در هابیماری درمان جهت طبیعی

-به دارویی اهداف با گیاهی محصوالت از استفاده امروزه

 مردم در کشورهای  % 80 حدود .است یافته افزایش تدریج

 گیاهان از شده مشتق یا سنتی داروهای از یافتهتوسعه

 ترکیبات و گیاهی هایکنند. عصارهاستفاده می دارویی

اهمیت  شده شناخته ضدمیکروبی خواص با فیتوشیمیایی

 در .دارند مختلف میکروبی هایعفونت درمان در زیادی

 انجام کشورهای مختلف در زیادی مطالعات گذشته دهه

 به را دارویی گیاهان از زیادی تعداد از برداریبهره که شده

از  یاممکن است گستره اهانیگ(. 1)است  رسانده اثبات

 تای فنل یدهایساده مانند اس یهااز مولکول یفنل باتیترک

شده مانند تانن داشته باشند. توجه  زهیمریپل یهامولکول

 ،است شده یاهیگ یهاها در بافتفنلیها و پلبه فنل یادیز

 یم اثر واناتیانسان و ح یها بر سالمت و بهبود زندگآن رایز

موجود در پسته  یفنل باتیمثال ترک یبرا .گذارد

 زویفالونول، ا ن،یدیانیپروآنتوس اُل،- 3 -انفالو ن،یانی)آنتوس

-یکه اثر آنت ی(فنل یدهایها و اس لبنیفالون، فالوانون، است

آنها شناخته شده است  یکروبیو ضدم یضدالتهاب ،یدانیاکس

کمتر و  تیبا سم یقو یهادانیاکسیبه آنت ازین نیبنابرا(. 2)

است و در سراسر  ریناپذضرورت اجتناب کی شتریب یاثربخش

ادامه  یسنتز یداروها نیا ینیگزیجا یبرا جستجو، جهان

-یآنت نیتأم یبرا هیتغذ نیاز متخصص یاریدارد. امروزه بس

جات و وهیم اهان،یبدن، مصرف گ ازیمورد ن یهادانیاکس

-یمعموالً مصرف آنت رایز ؛کنند یم هیرا توص جاتیسبز

 را یکمتر و درمان بهتر یعوارض جانب یاهیگ یهادانیاکس

از  یبخش کوچک جاتیها و سبزوهی. م( 3)  ندینمایم جادیا

 یوجود فاکتورها لیدلاما به ،هستند ما یافتیدر یکالر

 د،یاس کیآسکورب ،هانیتامیها، پروونیتامیمثل و یموثر

گذارند یرا برجا م یدیاثرات مف دهایوکاروتنوئ ها توکروفرول

(4.) 

 رهیت اهانیاز گ Pistacia vera یعلمپسته با نام 

است. مغز  ایآس یبوم باشد کهیپسته م رهیت ای اسهیآناکارد

 دیتول گرید یاز کشورها یو بعض رانیطور عمده در اپسته به

 دیپلوئیاست و تمام ارقام آن د هیدوپا یدرخت پسته شود. یم

 Pistacia vera ،Pistacia یهاگونه یهستند. پسته دارا

mutica  ،Pistacia khinjuk ،Pistacia 

terebinthus ،Pistacia atlantica ،Pistacia 

integrima یهاپالسم از ژرم یادیز تیجمع(. 5) است 

در درجه اول در  Pistacia vera Lارقام مختلف  یوحش

وجود دارد. تفاوت قابل  افغانستان به هیاز ترک ایمرکز آس

 وجود یمغز پسته وحش یهایژگیو و در اندازه یامالحظه

ترکمنستان و مناطق مجاور  زیدر منطقه باگت ژهیوبه ،دارد

شود  ینظر گرفته مدر که به عنوان مناطق تنوع پسته رانیا

 وحشی، درختان عموماً پسته، جنس مختلف های(. گونه6)

 ایران پسته مقاوم هستند. تنها خشکی مقابل در و خودرو

 و ابعاد اندازه، ظاهری، هیئت رنگ، شکل، نظر از که است

-به دارد؛ متنوعی بسیار ارقام آن، مغز همچنین مشخصات

-بی در دنیا شکل، تنوع و طعم کیفیت نظر از که طوری

 (.7است ) همتا

از خانواده  یباکتر استافیلوکوکوس اورئوس

Staphylococcaceae گرم مثبت و به  یهایو از باکتر

صورت متحرک است. معموال بهریغ یهایکوکس شکل

ها در آن رشد نامنظم وجود دارد. یهاو در دسته یاخوشه

% از افراد  30 بای. تقرردیگیبهتر انجام م یهوازیب طیشرا

کنند و یپوست خود حمل م یرو را بر یباکتر نیا ،سالم

 باشد.یدر انسان م یموضع یعامل عفونت چرک نیترعیشا

 یو سندرم شوک سم هیورم ملتحمه، ذات الر یماریب عامل

 ییهاکیوتیبیاز آنت ی،ماریب نیدرمان ا یدر انسان است. برا
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 کل،یکلرامفن ن،یافلوکساس ن،یمانند نورفلوکساس

 (.8شود )یاستفاده م نیسیتوبرام و نیسیجنتاما

 پسته پوست ضایعات از استفاده تحقیق، این از هدف

با  ترکیبات در استخراج سال( در تن 400000 از بیش)

)استن خواص ضدباکتریایی با استفاده از چهار حالل مختلف 

ارزیابی  نهایت در ( و% و آب 50%، متانل  50%، اتانل  70

 شده از پوست پستهتهیه هایخواص ضدباکتریایی عصاره

 ATCC 25923علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  

 می باشد.

 

 مواد و روش ها

 ه گیاهیتهیه نمون

 P. veraآزمایش مورد پسته برای این پژوهش ارقام

cv. Kallehghuchi  از شهرستان 1395، در سال 

 خشک سایه در هاپسته پوست ابتدا و شدند تهیه سیرجان

 مورد هاینمونه . گردید خرد آسیاب از استفاده با و

 اندازه دارای استخراج مرحله هایآزمایش برای استفاده

 تا شدهالک هاینمونه .بودند میلی متر 2تا  صفر بین ذرات

 شیمیایی شد. مواد نگهداری 4 ℃یخچال در آزمایش زمان

 و مرک هایشرکت از باال با خلوص همگی استفاده مورد

 .گردید تهیه سیگما

 

 یاهیگ یهاعصاره یسازو آماده هیته

اثرات  نییتع شیخام جهت انجام آزما عصاره

 انجام ی. برادیگرد هیته ساندنیبا روش خ باکتریاییضد

در  یها از رقم کله قوچینسبت به باکتر تیحساس نییتع

 کله از رقم  میلی گرم 100. دیچهار حالل استفاده گرد

%، متانل  50%، اتانل  70حالل )استن  میلی لیتر 5با  یقوچ

 کریشی اتاق رو یساعت در دما 2به مدت  (% و آب 50

 10 یها برال شد. سپس نمونهکام یریگو عصاره ساندهیخ

 و از محلول وژیفیسانتر g 3000 دور                 در قهیدق

-عصاره .استفاده شد یکروبیضدم تیخاص نییتع یبرا ییرو

میکرومتر )فیلتر  2/0با قطر  لتریاز ف حاصل با عبور یها

 (.9شدند ) لیاستر استاندارد(

 

 یاهیگ یهاعصاره یکروبیسنجش اثرات ضدم

استافیلوکوکوس  یباکتر یی گونهایباکتر یهانمونه هیته

دانشگاه  یشناسکروبیم شگاهیآزما یکروبیاز بانک م اورئوس

 نیا درشد.  هیته بود، ATCC 25923ی الزهرا که دارا

 هیپوست پسته عل یکروبیاثرات ضدم نییتع یپژوهش برا

مختلف استفاده  حالل در چهار یقوچها از رقم کلهیباکتر

 یکروبیاثر ضدم زانیم افتنیجهت  یسکیشد. آزمون انتشار د

 یحداقل غلظت بازدارنده نییتع آزمون نیهمچن .انجام شد

 (MBC) یباکتر یو حداقل غلظت کشندگ (MICرشد )

 انجام شد.

 

 یسکیبه روش انتشار د یکروبیآزمون ضدم

 تیبه منظور غربال کردن فعال یسکیانتشار د روش

 توسط شدهانیها با استفاده از روش بعصاره یکروبیضدم

 انجام شد. به منظور انجام رییتغ یبا اندک ترایو م یچاکرابورت

 نتیکشت نوتر طینظر در محمورد یهایابتدا باکتر شیآزما

 شدهفعال یهای. سپس از باکتردیبراث فعال گرد

 1شد )در هر  هیمک فارلند ته میمعادل با ن یونیسوسپانس

 یباکتر سلول 5/1×810مک فارلند  میمعادل ن یسیس

از آن  لیترمیلی 1/0 ونیسوسپانس هی. پس از ته(وجود دارد

 کنواختی طورآگار به نتونیکشت مولر ه طیمح یبر رو

مختلف  یهااز غلظت میکرولیتر 30. سپس دیپخش گرد

-به ی  سیپروفلوکساسینکاغذ یهاسکید یها بر روعصاره

اضافه شد و در ادامه میلی متری(  6مثبت ) استاندارد عنوان

ها تیپل انیکشت قرار داده شد. در پا طیمح یبر رو هاسکید
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-ساعت گرم 24به مدت  یهر باکتر یبرا مناسب یدر دما

 هیقطر ناح ی،گذارخانهشد. پس از اتمام گرم یگذارخانه

 .(10) شد یریگمتر اندازهیلیحسب م بر شدهیبازدار

 

و MIC  ) کشنده و بازدارنده غلظت کمترین تعیین

MBC) 

 هایپلیت در Microdilution broth کار روش

 همه به ابتدا که ترتیباینبه خانه انجام شد. 96 میکروتیتر

 اضافه کشت میکرولیتر محیط 100به میزان  12-2 چاهک

 اول چاهک گیاهی به عصاره از  میکرولیتر 100 شد. سپس

 چاهک تا دوم چاهک از میکرولیتر 100 سپس و اضافه

 چاهک از در پایان .شد ریخته میکروتیتر پلیت یازدهم

 سپس و .شد ریخته دور و برداشته  میکرولیتر 100 یازدهم

 حاوی هایچاهک به میکروبی سوسپانسیون میکرولیتر 10

 شماره شد. چاهک اضافه گیاهی عصاره مختلف هایرقت

 و منفی کنترل عنوانبه عصاره کشت و محیط حاوی یازده

 باکتری و کشت محیط حاوی که دوازده شماره چاهک

(.11شد ) گرفته نظر در کنترل مثبت عنوان به است

 .خیساندن روش با قوچیکله پسته پوست عصاره از مختلف هایرقت تهیه: 1جدول 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره چاهک

غلظت عصاره 

 𝛍𝐠/𝐦𝐥 آبی
6/5666 3/2833 6/1416 3/708 15/354 01/177 5/88 25/44 13/22 06/11 54/5 

غلظت عصاره 

 𝛍𝐠/𝐦𝐥 اتانل
33/5333 6/2666 3/1333 66/666 33/333 66/166 33/83 66/41 83/20 41/10 20/5 

غلظت عصاره 

 𝛍𝐠/𝐦𝐥 متانل
66/6666 33/3333 66/166 33/833 66/416 33/208 16/104 08/52 04/26 02/13 51/6 

غلظت عصاره 

 𝛍𝐠/𝐦𝐥 استن
6/5666 3/2833 6/1416 3/708 15/354 01/177 5/88 25/44 13/22 06/11 54/5 

 

نتایج
 نتایج حاصل از انتشار دیسکی 

به منظور تعیین های حاصل از پوست پسته عصاره

های خصوصیات ضدمیکروبی در مقابل باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. نتایج انتشار دیسکی 

نشان داد که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به 

بیوتیک سیپروفلوکساسین عصاره اتانول حساس است. از آنتی

 گونه میکروبعنوان کنترل مثبت برای تعیین حساسیت هربه

%، اتانل  70مورد آزمایش، استفاده شد. چهار حالل استن

عنوان کنترل منفی استفاده شد % و آب  به 50%، متانل  50

ها، هاله عدم رشد نشان داده نشد و در هیچ کدام از حالل

(. 1)شکل
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 (قطر هاله به سانتی متراورئوس با روش انتشار دیسکی ) استافیلوکوکوس های مختلف علیه باکتریبا حالل پسته ضدمیکروبی عصاره پوست اثر : مقایسه1 شکل

نتایج حاصل از تعیین کمترین غلظت بازدارندگی 

(MIC) ( و کمترین غلظت کشندگی باکتریاییMBC )

 هاعصاره

با توجه به نتایج حاصل از انتشار دیسکی که در مورد 

و  MICکتری استافیلوکوکوس اورئوس جواب داده بود، با

MBC  برای این باکتری انجام شد. با استفاده از روش

Microdilution broth Method  میزانMIC  و

MBC بر( حسبμg/ml ،هر کدام از عصاره های اتانلی )

-خالصه شده است. کوچک 1متانلی، استنی و آبی در جدول

-معنی باالتر بودن اثر آنتیبه MBCو  MICبودن میزان تر

باکتریال است.  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 

-ترین اثر مهارترین و کمعصاره استنی و آبی دارای بیش

ترتیب با حداقل غلظت بازدارنگی از رشد کنندگی به

μg/ml  55/88  و کمترین غلظت کشندگی  6/1416و

μg/ml 16/354  (. شدت اثر 2هستند )شکل  3/2833و

ها با مشاهده میزان کدورت حاصل از گیاه بر میکروارگانیسم

که چاهک فاقد رشد میکروارگانیسم طوریآنها تعیین شد. به

های داری کامال شفاف )مانند چاهک کنترل منفی( و چاهک

ترتیب دارای کدورت کم و زیاد )مانند رشد کم و زیاد به

چاهک کنترل مثبت( بودند.

 
 سازیرقت روش به هاعصاره MBCو   MIC تعیین: 2شکل 

 

 .𝛍𝐠/𝐦𝐥حسب های حاصل از پوست پسته علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس برعصاره MBCو  MICمیزان  :2جدول 

 .MIC(𝛍𝐠/𝐦𝐥). MBC(𝛍𝐠/𝐦𝐥) عصاره

 3/2833 6/1416 عصاره آبی 

 66/666 66/166 عصاره اتانلی

 66/416 66/416 عصاره متانلی 

 16/354 55/88 عصاره استنی 
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 MBCو  MIC های آبی، متانلی، اتانلی و استنی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به روش اثر عصاره :3 شکل

 بحث

ها، فنلگیاهان حاوی ترکیبات فعال زیستی از جمله پلی

ساکاریدها با ساختارهای پلیفالونوئیدها، آلکالوئیدها و 

-های فارماکولوژیکی مانند آنتیمتفاوت هستند که ویژگی

-اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدالتهابی، ضدتنش، کاهش فشار

خوبی ها بهبخشی آنهای ضدسرطانی و آرامخون، فعالیت

شناخته شده است. استخراج این ترکیبات به عوامل متعددی 

ها، روش استخراج و نوع حالل ترین آنبستگی دارد که مهم

باشد. انتخاب روش استخراج و حالل مناسب، بستگی به می

های مختلف یک گیاه و نیز مواد متشکله آن دارد. قسمت

تواند غلظت ترکیبات همچنین روش استخراج مناسب می

ها را افزایش دهد. در مطالعه اکسیدانموثره و همچنین آنتی

 استخراج روش بهترین (1359دل و همکاران )آزاده

 .P. vera cv)قوچیکله رقم دو از اکسیدانیآنتی ترکیبات

Kallehghuchi)   اوحدی و(P.vera cv. Ohadi)  

 با ها سنجش عصاره در اکسیدانیآنتی ترین خاصیتبیش

 و آب هایحالل ترتیب دربه و خیساندن استفاده از روش

-به آب و اتانول اتانول از بین چهار حالل استون، متانول،

 از استفاده روش از روش خیساندن بنابرین آمد. دست

 ترینکارامدتر بوده است. همچنین بیش فراصوت امواج

 ها با روشدر عصاره نامحلول و تانن محلول میزان

 (.16-12آمد ) دست به خیساندن

نتایج انتشار دیسکی نشان داد که باکتری 

نسبت به عصاره استافیلوکوکوس اورئوس )گرم مثبت( 

 به منفی نسبت گرم هایباکتری کلیطورحساس بود، به

 هستند که ترمقاوم فنلی ترکیبات به نسبت هامثبت گرم

دیواره سلولی  ساختمان در تفاوت دلیل به شاید تفاوت این

های گرم منفی دارای غشای بیرونی ها باشد. باکتریآن

از طریق این  هالیپوپلی ساکاریدی است و انتقال مولکول

ها به پذیرد. اثر ضدمیکروبی عصارهغشاء سلولی انجام می

توانایی نفوذ این ترکیبات به غشاء خارجی و رسیدن به مکان 

شان  است، بستگی دارد فعالیت که تحت تاثیر شکل و اندازه

(17.) 

دلیل وجود خاصیت ضدمیکروبی گیاهان عموما به

ی موجود در آنها است. ترکیبات ساپونین، فنلی و فالونوئید

-برخی از این عوامل روی غشاء پالسمایی یا روی مهار آنزیم

تواند ها موثر هستند و میهای غشایی میکروارگانیسم

کلی طورخاصیت ضدمیکروبی خود را اعمال نماید. به

عنوان باکتریایی طبیعی هستند که بهها ترکیبات ضدساپونین

 . (1) کندل میبخشی از سیستم دفاعی گیاهان عم

بر روی خاصیت  2010رجایی و همکاران در سال 

 سبز پوست مختلف هایرقم متانلی هایضدمیکروبی عصاره

 هایی مانند اشریشیاکلی،میکروارگانیسم در مقابل پسته

ائروژنس،  سودوموناس موریوم، تایفی سالمونال
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 کاندیدا سرئوس، باسیلوس اورئوس، استافیلوکوکوس

 اینترمدیا آزمایشی انجام دادند. نتایج روسپوراو نو آلبیکنس

 هایرقم تمام مورد که در داد نشان هادیسکی آن انتشار

 هایباکتری نسبت به مثبت گرم هایباکتری شده،آزمایش

 هستند. عصاره ترحساس هاقارچ همچنین و منفی گرم

 باکتری دو هر در مورد قوچیکله رقم از حاصل متانلی

 اثر تریناورئوس بیش استافیلوکوکوس سرئوس و باسیلوس

 معنی داری با اختالف که داد نشان خود از ضدمیکروبی را

-داشت که این نتایج با آزمایش ما که باکتری دیگر هایرقم

تر هستند های گرم مثبت به عصاره پوست پسته حساس

 (. 18مطابقت داشت )

 ضدمیکروبی عصاره فعالیت روی متعددی تحقیقات

-می تحقیقات این جمله از. است شده انجام گیاهان مختلف

 اثر روی(  2008)  همکاران و Oliveiraتحقیق  به توان

 این در. کرد اشاره گردو آبی پوست ضدمیکروبی عصاره

 هایباکتری روی گردو ضدمیکروبی عصاره پوست اثر تحقیق

 نشان نتایج. شد بررسی و کپک مخمر مثبت، گرم منفی، گرم

 از مثبت گرم هایروی باکتری تنها فنلی ترکیبات که داد

 و اورئوس سرئوس، استافیلوکوکوس باسیلوس جمله

 تحقیق . در(8)دارند باکتریایی ضد اثر سوبتیلیس باسیلوس

 که روی(  2008)  همکاران و Oliveira توسط دیگر

شد،  انجام فندق واریته سه ضدمیکروبی عصاره خاصیت

 نیز تحقیق این نتایج .(19)آمد  دست به مشابهی نتیجه

 که دهدمی نشان و کندمی تائید را محققین های اینیافته

 هایباکتری روی تریضدمیکروبی بیش فنلی اثر ترکیبات

 .دارند هاقارچ و منفی گرم هایبه باکتری نسبت مثبت گرم

( بر روی 2013و همکاران ) Fernándezنتایج تحقیقی که 

میکروبی پوست سبز گردو انجام دادند، نشان داد خاصیت ضد

های گرم مثبت که عصاره پوست گردو بر روی باکتری

های گرم خاصیت ضدمیکروبی داشت اما بر روی باکتری

 .(17)نفی هیچ تاثیری نداشت م

 نشان هاعصاره به مربوط رشد عدم هاله قطر میانگین

 از می شود کاسته عصاره از غلظت چههر اغلب که می دهد

 مطالعۀ براساس. شودمی کاسته نیز  رشد عدم هاله قطر

Cimanga رشد عدم هاله قطر که صورتی و همکارانش در 

 بسیار، فعالیت دهندهباشد نشان mm 15 از  یا بیشتر برابر

 فعالیت دهندهنشان mm 10-15 بین عدم رشد هاله قطر

 دهندهنشان mm 10 از کمتر رشد عدم هاله و قطر متوسط

 مورد در زیادی مقاالت .(21)است  عصاره بودن فعالغیر

-با. است شده فنلی گزارش ترکیبات ضدمیکروبی فعالیت

 نشده روشنی مشخص به ترکیبات این سازوکار این،وجود

 هاآنزیم فعالیت بر فنلی ترکیبات های پایین،غلظت در. است

 گذارندمی اثر هستند انرژی تولید های مربوط باآنزیم ویژهبه

شدن  غیرطبیعی باعث فنلی ترکیبات باالتر، هایدر غلظت و

 هامیکروب رشد بر فنلی ترکیبات اثر. شوندمی هاپروتئین

 پذیریتغییر در فنلی ترکیبات قابلیت نتیجه  در تواندمی

. باشد سلول نیز درون از هاماکرومولکول خروج و سلولی دیواره

غشاء،  هایپروتئین با توانندمی ترکیبات این همچنین

 آن تبع به و هاپروتئین این شکل تغییر باعث و داده واکنش

 . (21آنها شوند ) عملکرد تغییر در

 

 نتیجه گیری
-متابولیتبه منظور بهبود کیفیت استخراج و جداسازی 

فنولی و سنجش شامل پلی.Pistacia vera L های گیاه 

%،  70میکروبی آنها از چهار حالل مختلف )استنخاصیت ضد

% و آب( با درجه قطبیت متفاوت  50%، متانل  50اتانل

استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

ی ها با ترکیب شیمیایی و قطبیت متفاوت، توانایحالل

استخراج ترکیبات مختلفی از گیاه را دارند که روی خواص 

عصاره استنی دارای  MICگذار است. در روش ها تاثیرآن

-ها داشت و در رقتتری نسبت به دیگر حاللخاصیت قوی

طور های کمتری خاصیت ضدمیکروبی را نشان داد. به
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های خالصه، این پژوهش به روشن شدن برخی از ویژگی

کمک کرده است. در واقع حضور برخی ترکیبات  پوست پسته

فعال زیستی در پوست پسته که دارای خاصیت ضدمیکروبی 

توانند در صنایع است نشان داده شد که این ترکیبات می

کاربردهای فراوانی  و دارویی غذایی مختلف مانند صنایع

داشته باشند. بنابراین می توان این ترکیبات مهم را از زوائدی 

پوسته پسته که سالیانه میزان زیادی از آن در کشور  مانند

 دست آورد و به اقتصاد جامعه کمک کرد. شود بهتولید می

 

 حمایت مالی 
این پژوهش از سوی دانشگاه الزهرا حمایت مالی شده 

  ت.اس

 مالحظات اخالقی 
 . در این پژوهش تمام اصول اخالقی رعایت شده است
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Abstract 

Introduction: Secondary metabolites of plants such as polyphenolic compounds have numerous 

therapeutic properties. Herbal medicines contain phytochemical compounds with antimicrobial 

properties have a great importance in the treatment of various microbial infections. The aim of this 

study was the usage of Pistacia vera L skin (more than 400,000 tons per year) in extracting compounds 

with antibacterial properties. 

Material and methods: P. vera cv. Kallehghuchi was obtained from Sirjan city in Iran and pistachio 

skin was extracted with four solvents (70% acetone, 50% ethanol, 50% methanol and water), then, the 

antimicrobial properties of the extracts were investigated on Staphylococcus aureus. For this purpose, 

the disc diffusion method was used.  

Results: MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum bactericidal concentration) 

values were measured to determine the minimum bactericidal concentration and minimum inhibitory 

concentration of the extracts .  Acetone solvent had the highest antibacterial properties, with MIC and 

MBC values of 88.55 μg / ml and 354.16, respectively.  

Conclusion: In fact, the presence of some bioactive compounds such as phenols and flavonoids in 

Pistacia vera L skin, with antimicrobial properties can have many applications in various industries 

such as food and pharmaceutical industries.Therefore, these important compounds can be obtained 

from wastes such as Pistacia vera L skin, which are produced in large quantities annually in the country, 

and can contribute to the economy of society. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, pistachio skin, antimicrobial properties, extraction. 

 
  

 

 


