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 چکیده

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد  .استفاده از عصاره پوست پرتقال در طب سنتی ایران، از گذشته مرسوم بوده است :سابقه و هدف
 کاندیدا آلبیکانسو  اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسهاي  میکروبی عصاره متانولی پوست پرتقال گونه سانگینال بر روي میکروارگانیسم

  .باشد هاي شیمیایی مرسوم می عنوان جایگزینی مناسب به جاي نگهدارنده به
هاي کاغذي و تعیین حداقل  عصاره پوست پرتقال در محیط آزمایشگاهی با استفاده از دیسک mg/ml 31در این پژوهش تأثیر  :هامواد و روش

هاي  بررسی و سپس تأثیر این عصاره بر ویژگیکاندیدا آلبیکانس  و قارچ اشریشیاکلیو  استافیلوکوکوس اورئوسبر روي  )MIC( غلظت بازدارنده
گراد مورد بررسی قرار گرفته و شیر فاقد  درجه سانتی 37و  25، 4روز نگهداري در دماي  7ی و حسی شیر طی مدت میکروبیولوژیک، شیمیای

  .عنوان شاهد در نظر گرفته شد عصاره به
اي  گونه بود به کاندیدا آلبیکانسو  اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس عصاره متانولی پوست پرتقال داراي اثرات ضدمیکروبی بر روي :هایافته

عصاره  g/ml 15/0همچنین . داشتاستافیلوکوکوس اورئوس و  اشریشیاکلیو کمترین اثر را بر  کاندیدابیشترین اثر را روي  MIC که در روش
نیز در شیر . ساعت در شیر شد 72، 48، 24، 12، 6هاي  هاي مورد مطالعه در زمان متانولی پوست پرتقال باعث کاهش رشد میکروارگانیسم

از سوي . اي که با کاهش دما رشد میکروارگانیسم مذکور کاهش یافت گونه تأثیرگذار بوده بهکاندیدا آلبیکانس نتایج نشان داد که دما روي رشد 
  .بود اشریشیاکلی دارتر از معنی استافیلوکوکوس اورئوستأثیر عصاره بر  دیگر

در استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و کاندیدا آلبیکانس در این بررسی اثر مهاري عصاره متانولی پوست پرتقال بر رشد  :گیري نتیجه
هاي بیماریزا  عنوان ترکیبی گیاهی در جهت بازدارندگی از رشد باکتري توان از آن به بنابراین می. شرایط آزمایشگاهی و نیز در شیر ثابت شد

و دما تأثیر بیشتري بر مهارکنندگی رشد  pHهاي پوست پرتقال در کنار فاکتور  بق نتایج به دست آمده استفاده از عصارهمطا. استفاده کرد
  .خواهد داشت )استفاده از نگهدارنده ها(هاي مذکور، در مقایسه با استفاده از تنها یک فاکتور باکتري

  اثر بازدارندگی عصاره پوست پرتقال، اثر ضد میکروبی، شیر، :واژگان کلیدي

  مقدمه 
محصوالت لبنی همچون شیر براي حفظ زنـدگی بهتـر در   

 مفید اثرات داراي طوالنی مدت باید مورد استفاده قرار گرفته و

 تغذیـه  در فیزیولـوژیکی  فرآینـدهاي  و سـالمتی  حفـظ  بـراي 

از آنجایی که شیر مـایع بسـیار   . باشد می مسن افراد و کودکان
. فسادپذیري است نیاز به تیمار براي مانـدگاري بیشـتري دارد  

شـوند   کروبـی نمـی  تیمارهاي حرارتی تنها باعث کاهش بـار می 
 .شود نیز می بلکه باعث تغییراتی در کیفیت و تغییر طعم و مزه

در نتیجـه عوامــل غیــر حرارتـی در کنــار اســتفاده از درجــات   

تر که به مواد مغـذي موجـود در    حرارت با شدت و دماي پایین
شیر آسیب نزند براي تولید غذاهاي با کیفیت بـه کـار گرفتـه    

 ).1(شده است 
 مـواد  کـردن  جـایگزین  مـورد  در بسیاري تحقیقات امروزه

 این کاهش یا حذف منظور به طبیعی مواد با سنتزي و شیمیایی

 و هاي گیـاهی  عصاره .است شده انجام غذایی مواد در ترکیبات
 و باشند می گیاهان ثانویه هاي متابولیک عنوان به ترکیبات آنها

 و شـده  شـناخته  کـه  هاسـت  مـدت  آنها باکتریایی ضد خاصیت
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 صـنایع  در نگهدارنده و دهنده طعم عنوان به زیادي کاربردهاي

این مسئله به همراه عوارض جـانبی  ). 2(دارند  دارویی و غذایی
ها موجب گردیده اسـت کـه محققـین و     بیوتیک بعضی از آنتی

هاي جدیـد بـا اثـرات     بیوتیک آنتی دانشمندان همواره به دنبال
خصـوص   منابع طبیعـی بـه   به همین دلیل. جانبی کمتر باشند

شماري است و کشف هریـک از   گیاهان دارویی داراي اسرار بی
هاست و  کن کردن بیماري اسرار، گامی در جهت درمان و ریشه

 اثبـات  از زیـادي  زمـان ) 3(از جایگاه خاصی برخـوردار اسـت   

 شده سپري هاي گیاهی عصاره ها و اسانس ضد میکروبی فعالیت

 ي ها به توسـعه  مندي عالقه افزایش اخیرهاي  سال در اما است
هـاي   بررسـی  و مطالعـات  گیري سر از سبب گرایی سبز فرآیند
مرکبـات  ) 1، 2، 4-6(گشته اسـت   مواد این با ارتباط در علمی

هاي تجاري است و شـامل چنـدین میـوه مهـم از      یکی از میوه
باشد از آنجا کـه   جمله پرتقال، لیمو، گریپ فروت و نارنگی می

هـا و   متوکسـیالت  هـا و پلـی   این میـوه غنـی از فـالوون    پوست
باشد که در گیاهان دیگر بسیار نادر است در  ها می فیتوکمیکال

هاي اخیـر توجـه ویـژه بـه اسـتفاده از پوسـت        نتیجه در سال
 بـه  و بـوده  Rutaceaeخـانواده   از پرتقـال . مرکبات شده است

آسـیاي   و چـین  را آن منشـأ . شود می نامیدهOrange انگلیسی 
 چینـی  سـنتی  طـب  در میـوه  ایـن  .داننـد  مـی  شـرقی  جنوب

 در به طور وسـیعی  اکنون هم .است داشته فراوانی کاربردهاي

 خـانواده  از نوع مشهورترین و شود می داده پرورش دنیا سراسر

 گیـاهی  مغـذي  مـاده  از پرتقـال سرشـار  . باشـد  مـی  مرکبـات 

 گاهی،آزمایشـ  تحقیقـات  در .هستند  (hesperidin)هسپریدین

 و سینه سرطانی هاي سلول رشد مهار سبب هسپریدین عصاره
 مغـذي  مـواد  داراي پرتقـال  پوسـت  .اسـت  شده تومور تشکیل

 کردن متوقف سبب که است تنجرتین و نوبیلتین نام به گیاهی

  ).7(شود  می سرطانی هاي سلول حمالت
از عصـاره   اسـتفاده  بـا  تا شدیم بر آن پروژه این در بنابراین

پرتقال بومی ایران و با توجه به این که تاکنون تحقیـق  پوست 
مشابهی روي این گونـه گیـاهی در ایـران صـورت نگرفتـه بـه       

چنین اثر آن بـر مانـدگاري    بررسی تأثیرات ضدباکتریایی و هم
 .دار، بپردازیم شیر طعم

  هامواد و روش  
پرتقال مورد نیاز از مرکز مرکبات رامسـر در فصـل   : گیاه تهیه

تهیه و پس از شستشوي پوست آن با نرمـال سـالین،    زمستان
  .پوست آن جداسازي و در سایه خشک گردید

دسـتگاه سوکسـله در    بـا  پوست پرتقـال  عصاره: تهیه عصاره
گرم پودر پوست  70: مرکز پژوهشکده گیاهان دارویی تهیه شد

سـاعت   6سی از متانول ترکیب و به مـدت   سی 500پرتقال با 
 متـر  pH نمونـه بـا   pHسپس . در دستگاه سوکسله قرار گرفت

، در ل آنهاگیري شده جهت خروج حال اندازه )ساخت سوئیس(
  .گرفت دستگاه روتاري قرار

کشت لیوفیلیزه استافیلوکوکوس اورئـوس  : هاي باکتري سویه
)1889=RTCC( ،هـاي اشریشـیاکلی   بـاکتري  یزهلیوفیل  کشت 
)2325=RTCC( کاندیـدا آلبیکـانس    و قارچ)142=RTCC(  از

سسـه واکسـن و   ؤشناسی م کلکسیون میکروبی بخش میکروب
 قـرار  استفاده مورد بررسی جهت و شده سازي رازي تهیه سرم

  .گرفتند
ابتدا شیر خام دریافتی پس از عبـور  : شیربه افزودن عصاره 

سـپس  . جدا شـد  گرم و با سپراتور خامه آن ºC40از صافی تا 
را با شکر، پایدارکننده و عصاره مورد نظر %) 5/2(چرب  شیر کم

گــرم بــر  17/0لیتــر عصـاره متــانولی و   گـرم بــر میلــی  15/0(
مخلـوط نمـوده، سـپس در دســتگاه    ) لیتـر عصـاره آبـی    میلـی 

هموژنیزاتور، هموژن کرده و پس از پاستوریزاسـیون در دمـاي   
ºC72  خنـک نمـوده و در ظـروف مناسـب      ثانیـه،  15مدت به

ذخیره و درب بندي شده و تا زمان انجام آزمایشات در دمـاي  
ºC 4 تمامی مراحل ذکر شـده در کارخانـه شـیر    . نگهداري شد

   .صورت گرفت R&Dپاك، بخش 
 هـاي  ویژگـی  برخـی : هاي شیر نمونه حسی خواص ارزیابی

 )کلـی  پـذیرش  و رنـگ  مزه، بو، و طعم شامل(ها  نمونه حسی
-5(اي  با روش هدونیک پـنج نقطـه   2442مطابق با استاندارد 

Point Hedonic ( و مطابق با فرم ارزشیابی حسی ارزیابی شـد .
دیده  آموزش ارزیابان از نفر 8سازي توسط  ها پس از آماده نمونه

هـا، ارزیابـان    نمونه در فواصل بررسی. مورد ارزیابی قرار گرفت
ه در اختیارشان قرار داده شده بود را تکمیل اي را ک نامه پرسش
تـرین امتیـاز    نشان دهنـده پـایین   1در این آزمون عدد . کردند

  .باالترین امتیاز بوده است 5داده شده توسط ارزیاب و عدد 
 اسـیدیته بـا   گیـري  انـدازه : شیمیایی و هاي میکروبی روش

 بـا  شـیر  pH و 2450شماره  به ایران ملی استاندارد از استفاده

گرفـت   صـورت  2852 شماره به ایران ملی استاندارد از استفاده
 کشـور  ساخت متر pH ، از دستگاه pH گیري اندازه جهت). 8(

 روش از اسـتفاده  بـا  کـل  میکروبـی  بـار . استفاده شد سوئیس

 دمــاي آگــار و کانــت پلیــت محــیط کشــت و پورپلیــت

 براي قـارچ انجـام   ºC25براي باکتري و  ºC 37گذاري هگرمخان

 از بعـد  فاقد عصـاره،  شیر در(مرحله  چند در آنالیزها. پذیرفت

 روي )سـازي  ذخیره زمان طی از بعد نهایت در و افزودن عصاره

 نگهداري عمر استاندارد این که به توجه با .گرفت شیر صورت
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 تأثیر بهتر بررسی جهت شده، تعیین روز 4 تا 2 پاستوریزه شیر

 در نظـر  روز 7 سـازي  ذخیـره  پاستوریزه، زمـان  شیر بر عصاره

  .شد گرفته
بررسی فعالیـت ضـدمیکروبی بـا روش انتشـار دیسـک در      

و با استفاده ) مرك آلمان BHI )Brain Heart Infusionمحیط 
متري و حداقل غلظت بازدارنـده   میلی 6هاي کاغذي  از دیسک

در روش .در محیط کشت مـایع مـولر هینتـون صـورت گرفـت     
سوسپانسیون میکروبـی بـا غلظـت    انتشار دیسک پس از تهیه 

ها با سوآپ استریل آغشته به سوسپانسیون  ، پلیت10 6معادل 
 g/ml 031/0میکروبــی تلقــیح و ســپس دیســکی کــه حــاوي  

توسـط پـنس اسـتریل و در     عصاره متانولی پوست پرتقال بود
به مـدت   BHI پلیت. کنار شعله روي محیط کشت قرار گرفت

گراد براي باکتري و پلیت  درجه سانتی 37ساعت در  24تا  18
SDA ) Saborad Dextrose agarتـا   48به مـدت   )مرك آلمان

. گراد براي قارچ نگهـداري شـد   درجه سانتی 25ساعت در  72
هـاي عـدم رشـد بـا      پس از سپري شدن زمان الزم، قطر هالـه 

از  MICنجش گیري شد در این تحقیق بـراي سـ   کولیس اندازه
سی از عصـاره کـه حـاوي     روش لوله استفاده گردید و نیم سی

سی محـیط   سی 5/4لیتر ماده مؤثره بود در  گرم بر میلی 15/0
ــب و  ــون ترکی ــولر هینت ــایع م ــرون  50ســپس  کشــت م میک

اعم از اشریشیاکلی، اسـتافیلوکوکوس  (سوسپانسیون میکروبی 
 5/2سـازي   بعـد از آن جهـت رقیـق   . به آن اضافه شد) اورئوس

سی محیط  سی 5/2سی از این سوسپانسیون برداشته و به  سی
قرار داشت افزوده شد و ایـن رونـد    2کشت که در لوله شماره 

هـا بـراي بررسـی و     سـپس لولـه  . ادامه یافت 10تا لوله شماره 
 37ایجاد محیط مناسب براي رشد میکروارگانیسم در انکوباتور 

. خانـه گـذاري شـد    گـرم  ساعت 24گراد به مدت  درجه سانتی
تمام این مراحل به ترتیب ذکر شده در مورد قارچ کاندیدا نیـز  
صورت پذیرفت با این تفاوت که محیط کشـت مـورد اسـتفاده    

SDB )Saborad Dextrose Broth ( سـاعت   72بوده و به مدت
خانــه گــذاري صــورت  گــراد گــرم درجــه ســانتی 25در دمـاي  

تعیین  MICها مشخص و  نتایج بر حسب کدورت لوله. پذیرفت
  ).9(شد 

لیتر  میلی 10: آزمون میکروبیولوژي در شیر حاوي عصاره
حاوي عصاره را در شرایط کامالً %))5/2(چرب  شیر کم(از شیر 

هـاي   استریل درون لوله آزمایش ریخته و سپس تعـداد سـلول  
براي این منظور ابتدا از نمونه بـه ترتیـب   .باکتري شمارش شد

  :دزیر رقت سازي ش

لیتـر آب   میلـی  9عدد لوله آزمایش دربسته حاوي  10)الف
 10تا  1ها را از  لوله مقطر یا سرم فیزیولوژي را استریل نموده،

  .اي قرار دادیم گذاري کرده و به ترتیب درون جا لوله شماره
کنـار  (لیتر در شرایط اسـتریل   از نمونه اولیه یک میلی) ب

  .منتقل کردیم 1به لوله شماره )شعله یا زیر هود
 10-1محتواي لوله اول را کامالً مخلوط کرده تـا رقـت   ) ج

لیتـر از آن را در شـرایط    میلـی  1سـپس  .کامالً یکنواخت گردد
  .استریل به لوله بعدي منتقل نمودیم

هـاي بعـدي تکـرار     مرحله قبل را به ترتیب بـراي لولـه  ) د
  .به دست آمد 10-10نموده تا رقت

را )لیتر  میلی 5/0(ام حجم معینی ها هر کد از تمام رقت) ه
به دو پلیت محیط کشت جامد منتقل و پس از سـپري شـدن   

ها را شمارش نموده و بر رقـت تقسـیم    زمان رشد، تعداد کلنی
براي انجام .کردیم تا تعداد باکتري در حجم اولیه به دست آید

اي کـه   استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشـیاکلی از لولـه   آزمون
لیتـر   عصـاره و نـیم میلـی    -لیتر مخلـوط شـیر   یمیل 10حاوي 

که به روش سنجش جذب نـوري بـا دسـتگاه    (میکروارگانیسم 
ــزان میکروارگانیســـم  ــپکتروفوتومتر، میـ ــیاکلی، "اسـ اشریشـ

ــوس  ــتافیلوکوکوس اورئـ ــود، ) CFU/ml 106آن  "اسـ  5/0بـ
 5/4لیتــر در لولــه آزمــایش شــماره یــک کــه محتــوي   میلــی
اسـت ریختـه و کـامالً مخلـوط     لیتـر آب مقطـر اسـتریل     میلی

لیتر برداشـته و در   میلی 5/0سپس از لوله شماره یک، . گردید
لیتـر آب مقطـر اسـتریل اسـت      میلـی  5/4لوله دوم که حاوي 

رسد بـه همـین    می 10 -2به  ریخته که به این ترتیب رقت آن
  بـه رقـت   10ترتیب رقت سازي ادامه یافته و تـا لولـه شـماره    

 5/0در پایـان ایـن مراحـل از هـر لولـه       .رسانده شد 10 -10  
 TSA )tripticase soyلیتر محلـول را در محـیط کشـت     میلی

agar (هـا در   آزمون. ها شمارش گردید ریخته و میکروارگانیسم
سـاعت و یـک هفتـه پـس از      72، 48، 24، 12، 6زمان صـفر، 

در مـورد قـارچ کاندیـدا    . ها انجام گرفـت  تلقیح میکروارگانیسم
آزمون همانند مراحل ذکر شده در آزمـون باکتریـایی صـورت    

 SDAگرفت با این تفاوت کـه محـیط کشـت مـورد اسـتفاده،      
سـاعت تـا یـک هفتـه      48درجـه   25ها در دمـاي   وده، پلیتب

صورت تعـداد واحـدهاي تشـکیل     نتایج به. گذاري شد گرمخانه
 . لیتر فرآورده بیان شد دهنده کلنی در گرم یا میلی

ها از  در این مطالعه براي تجزیه داده :تجزیه و تحلیل آماري
ــرم ــزار  ن ــه  SAS 9.1اف ــد  GLMو روی ــتفاده ش ــه .اس مقایس

ها با روش تحلیل واریـانس و مقایسـه زوجـی توسـط      نگینمیا
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 ٦٢

 بـا  مربوطه نمودارهاي. انجام شد 05/0آزمون دانکن در سطح 

  .رسم شدند Excel 2007 افزار نرم از استفاده

 هایافته  
: دیفیوژن در شرایط آزمایشـگاهی  دیسک آزمون نتایج

 درهاي مذکور  عصاره علیه میکروارگانیسم میکروبی ضد فعالیت

 مشاهده هالـه  توسط کیفی و کمی صورت به آزمایشگاه محیط

هـا   نتایج این آزمایش. گردید تعیین عدم رشد هاله قطر رشد یا
طور که در جـدول   همان. آمده است 1به طور کامل در جدول 

داراي بیشـترین اثـر بـر روي کاندیـدا      شود عصاره مالحظه می
  ).1جدول (باشد  می) mm 46(آلبیکانس 

روش رقــت  بــه حــداقل غلظــت بازدارنــدگی نتــایج
شـود در ایـن    طور که در جدول دیده می همان): MIC(سازي

روش نیـــز بیشـــترین اثـــر بـــر روي کاندیـــدا آلبیکـــانس و  
و کمترین اثـر   ) g/ml) 004/0 =MICاورئوساستافیلوکوکوس 

  ).1جدول (بوده است ) g/ml03/0=MIC(بر روي اشریشیاکلی 

 میکروبی بار میزان تغییرات: نتایج آزمون میکروبی در شیر

 تعداد که داد نشان دوره هفت روزه طی حاوي عصاره، شیرهاي

از  کمتـر  بسـیار  هفـتم  روز هاي حـاوي عصـاره در   نمونه کلنی
 کلنـی  تعـداد  کـه  داد نشـان  نمونه کنترل مقایسه .بود کنترل

 سـمت  به شیر و یافته افزایش شدت به هفتم روز ها در باکتري

نهایـت نتـایج حاصـل از     در .اسـت  رفتـه  پیش باکتریایی فساد
آزمون دانکن براي تیمارهاي مختلف نشان داد میانگین تعـداد  

ها در گروه کنترل بیشتر از عصاره متانولی بوده  میکروارگانیسم
 تعـداد  مقایسـه  .است دار معنی بین تیمارها با کنترل و تفاوت

 هـا در  کلنـی  تعـداد  کـه  داد شـان هـاي کنتـرل ن   نمونـه  کلنی

بسیار باالتر از شیرهاي حاوي  )هفتم روز( شاهد هاي شیر نمونه
 آنالیزها نتایج .بود دار معنی آنها بین تفاوت بنابراین .بود عصاره

 کـل  کـاهش تعـداد   سـبب  عصاره پوست پرتقال که داد نشان

 که گردید فاقد عصاره شیر به نسبت شیر در موجود باکتریایی

 باشـد  این عصاره می باکتریایی ضد خاصیت بیانگر موضوع این

  .)2و  1نمودارهاي (
  

  میانگین قطر هاله عدم رشد و میانگین حداقل غلظت بازدارندگی. 1جدول 
  )g/ml 031/0(عصاره 

 قارچ باکتري،  )*میلی متر(رشدمیانگین قطر هاله عدم   (g/ml) **میانگین حداقل غلظت بازدارندگی
  اشریشیاکلی  0  03/0
  استافیلوکوکوس اورئوس  0  004/0
  )قارچ(کاندیدا آلبیکانس  46  004/0

  . باشد و مقدار فعالیت ضدباکتریایی هر عصاره متناسب با بزرگی عدد مندرج در جدول است ها به میلی متر می اعداد داخل جدول نشان دهنده قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک* 
. باشد لیتر می اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکانس بر حسب گرم بر میلیاعداد داخل جدول نشان دهنده حداقل غلظت ممانعت از رشد باکتري توسط عصاره پوست پرتقال در ** 

  .باشد بر میکروارگانیسم مورد نظر می) اثر ضد میکروبی بهتر(تر در این جدول نشان دهنده تأثیرگذاري بیشتر  عدد کوچک
  

  
  براي قارچ ºC25ها و  براي باکتري ºC37زمان در دماي استاف و کاندیدا بر حسب  تعداد لگاریتمی اشریشیاکلی،. 1نمودار
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 63                                                                                1395 بهار، 1، شماره یازدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 
  ºC4 استاف و کاندیدا بر حسب زمان در دماي تعداد لگاریتمی اشریشیاکلی، . 2نمودار

  
: هاي حسی شیر مصرفی نتایج آزمون شیمیایی و ارزیابی

بوده کـه در   pH ،5/6و  16/0اسیدیته تیمار حاوي عصاره آبی 
براسـاس نتـایج   . باشـد  محدوده تعریف شده در اسـتاندارد مـی  

بو، طعم، رنگ و پذیرش (هاي حسی  آماري براي تمامی ویژگی
به عبارتی شیر  ).>01/0p(داري بود  اختالف آماري معنی) کلی

حاوي عصاره مورد بررسی در مقایسه با شـیر بـدون عصـاره از    
اري داشته و در مجمـوع  د هاي حسی اختالف معنی نظر ویژگی

   .مورد پذیرش واقع نشد
، طعم )>p 01/0(نتایج نشان داد که بو  :اثرات ارگانولپتیکی

)0001/0p<( رنگ ،)01/0P< (   و پـذیرش کلـی)0001/0P< (
مختلف، بـا نمونـه شـیر بـدون عصـاره،       ها در تیمارهاي نمونه

  .اختالف آماري داشته و در مجموع مورد پذیرش نبود

  
مقایسه امتیازات پانل ها در مورد بو، طعم ، رنگ و  .3نمودار

 و شیر حاوي عصاره) شیر بدون عصاره( در شاهد پذیرش کلی

  بحث  
 :خاصیت ضد میکروبی عصاره در شـرایط آزمایشـگاهی  

نتایج این بررسی در شرایط آزمایشگاهی با روش انتشار دیسک 
نشان داد که عصاره متـانولی پوسـت پرتقـال داراي بیشـترین     
تأثیر بر روي قارچ کاندیدا آلبیکانس با قطـر هالـه عـدم رشـد     

mm46 در روش . باشد میMIC    نیز بیشترین تأثیر عصـاره بـر
 بـا (اورئـوس   روي قارچ کاندیدا آلبیکـانس و اسـتافیلوکوکوس  

mg/ml4=MIC (  ــیاکلی ــر روي اشریشـ ــأثیر بـ ــرین تـ و کمتـ
در این بررسی تأثیر عصاره بر . بوده است) mg/ml 30=MICبا(

اســتافیلوکوکوس (هــاي گــرم مثبــت و قــارچ  میکروارگانیســم
هـاي   دارتر از میکروارگانیسم معنی) اورئوس و کاندیدا البیکانس

د به علت وجود دیواره توان بود که می) اشریشیاکلی(گرم منفی 
هاي گرم منفی باشد که این نتـایج   تر در باکتري سلولی ضخیم

ــه ــا یافت ــال    ب ــه در س ــوانس و آکگــول ک ــاي کی ــر  1986ه اث
ضدمیکروبی عصاره پوست پرتقال را بـر روي اسـتافیلوکوکوس   
اورئوس و اشریشیاکلی مورد بررسی قرار داده بودند و همچنین 

Kirbaslari کـه بـه بررسـی اثـر ضـدمیکروبی      نیـز   و همکاران
باشد  عصاره چندین میوه از جمله پرتقال پرداختند، همسو می

 2011و همکاران در سـال   Ashok kumarبه عالوه ) 10، 11(
فعالیت ضدمیکروبی عصاره استخراجی از پوست پرتقال و لیمو 

ایکـالي،  (با پنج حـالل مختلـف را بـر پـنج بـاکتري بیمـاریزا       
مورد ) رئوس، باسیلوس، سالمونال و کلبسیالاستافیلوکوکوس او

  .اي دست یافتند بررسی قرار دادند و به نتایج مشابه
نتایج این بررسی در  :خاصیت ضد میکروبی عصاره در شیر

هــا در گــروه  شـیر نشــان داد میـانگین تعــداد میکروارگانیسـم   
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 ٦٤

در واقع . باشد می) عصاره متانولی(کنترل، بیشتر از گروه تیمار 
متـانولی در کـاهش تعـداد      دهـد کـه عصـاره    نشان مـی  نتایج

همچنـین  . اسـت  نسبت به گروه کنترل مؤثر بوده  اشریشیاکلی
کمتر  ºC4نتایج نشان داد که تعداد کاندیدا البیکانس در دماي 

و همکـاران   Bahkنتـایج تحقیقـات   . بوده است ºC25از دماي 
ت نیز حاکی از آن بود که دماي پـایین باعـث تسـهیل خاصـی    

و  Beuchat). 13(گـردد   نگهدارندگی توسط عصاره گیاهان می
اي نشان دادنـد کـه اسـتفاده از دمـاي      همکاران نیز در مطالعه

تواند خاصیت ضد میکروبی عصاره گیاهان را تسـهیل   پایین می
خـوانی   هر دو نتیجه این مطالعات با نتایج بررسی ما هم. نماید

خاصـیت ضـدمیکروبی    دارد، در واقع کاهش دما باعث افزایش
شود کـه ایـن نتـایج در مـورد کاندیـداالبیکانس در       عصاره می

شود  در واقع کاهش دما باعث می). 14(مطالعه ما مشاهده شد 
صـورت غیراشـباع بـوده و باعـث      چربی غشا سلولی بیشـتر بـه  

اغتشاش دیواره سلولی و در نتیجه افزایش فعالیت ضدمیکروبی 
  ).15، 16(شود  عصاره می

هـاي گـرم    بـر میکروارگانیسـم   این بررسی تأثیر عصارهدر 
ــتافیلوکوکوس اورئــــوس(مثبــــت  ــر از  معنــــی) اســ دارتــ

نتــایج . بــود) اشریشـیاکلی (هــاي گـرم منفــی   میکروارگانیسـم 
اختـه بـر    و همکاران نیز نشان داد عصاره زغال Biswasمطالعه 

ــم ــتر از    میکروارگانیسـ ــیر بیشـ ــت در شـ ــرم مثبـ ــاي گـ هـ
گرم منفی بـود کـه بـا نتـایج مطالعـه مـا        هاي میکروارگانیسم
  .همخوانی دارد

در  :تأثیر عصاره بر خواص شیمیایی شیر و ارگانولپتیکی
نیز شیر حاوي عصـاره در محـدوده تعریـف شـده در      pHمورد 

شـیر معمـولی    pHاستاندارد براي شیرهاي طعم دار بود امـا از  
ـ  این یافته با نتایج مطالعه مشیدي. تر بود پایین ه بررسـی  که ب

هــاي آویشــن  اکســیدانی و ضــدباکتریایی اســانس اثــرات آنتــی
شیرازي، مرزنجوش و خالواش و برخی فاکتورهاي مؤثر بر رشد 

در . باشد باکتري انتروکوکوس فکالیس پرداخته بود، همسو می
 و غشـاء  نفوذپـذیري  بـر  هاي مـذکور  این مطالعه تأثیر اسانس

روش  دو .گرفت قرار ارزیابی مورد نیز باکتري این سلولی سطح
 ضد فعالیت ارزیابی منظور به دیلوشن میکرو و دیفیوژن دیسک

 pHقرارگرفتند و مشاهده شد  استفاده ها مورد اسانس میکروبی
 .اسـت  تأثیرگذار تأخیر باکتري فاز و رشد نرخ بر موارد اکثر در

 اغلـب  کـه  اپتیمم pH سمت به pH افزایش با که صورت بدین

pH  یابد و با کـاهش   افزایش می نرخ رشد باشد می خنثیpH ،
فــاز تــأخیر افــزایش و در نتیجــه موجــب کــاهش نــرخ رشــد  

. شود که با نتایج بررسی ما مطابقـت دارد  ها می میکروارگانیسم
 هـاي آویشـن   داد اسـانس  نشـان  تحقیـق  ایـن  به عالوه نتایج

 نگهدارنده یک عنوان به توانند خالواش می و مرزنجوش شیرازي،

 و گرفتـه  قرار استفاده مورد فکالیس علیه انتروکوکوس طبیعی
 باکتري عمل این برابر در مؤثر میکروبی ضد ماده یک عنوان به

که بـه   2012و همکاران   Cava-Rodaدر بررسی). 17(نمایند 
 pH  ،6بررسی اثر ضدمیکروبی وانیل در شیر پرداخت، دو رنج 

انحـالل بهتـر   ). 16(نداشـت   MICداري روي  تفاوت معنی 7و 
 pHهاي هـدف در   ها در فاز لیپیدي غشا سلولی باکتري عصاره

در واقع . شود پایین، باعث بهبود فعالیت ضدمیکروبی عصاره می
خنثـی   pHها در مواد غذایی داراي  فعالیت ضدمیکروبی عصاره

 pHدر ) 16(باشـد   ،مثل شـیر، کمتـر از غـذاهاي اسـیدي مـی     
تـر بـه    داراي فعالیـت ضـدمیکروبی آسـان    هـاي  پایین مولکول

مناطق هیـدروفوب غشـا سـلولی بانـد شـده و در نتیجـه اثـر        
ــی  ــاالتري نشــان م ــدمیکروبی ب ــد  ض ــام  )16(دهن ــه در تم ک

هاي ذکر شده نتایج مشاهده شـده بـا نتـایج حاصـل از      بررسی
  .بررسی ما همسویی دارد

در این عصاره بـه تنهـایی    هاي ارگانولپتیکی، از نظر ویژگی
هـا و   تواند در کنار سایر طعم دهنده شیر پذیرش ندارد ولی می

ها مورد استفاده قرار گیرد، با توجـه بـه ایـن کـه      کننده شیرین
تاکنون تحقیقی روي پوست پرتقال گونـه سـانگینال در ایـران    

امـا   .باشد صورت نگرفته نتایجی براي مقایسه در دسترس نمی
کی از آن اسـت کـه   تحقیقات مشابه روي پوسـت پرتقـال حـا   

هاي گیاهی بخاطر مسائل ارگانولپتیکی داراي  استفاده از عصاره
همچنـین مشـاهده شـده کـه     ). 19(باشـد   هایی می محدودیت

شرایط نامناسب ارگانولپتیکی عصاره پرتقال، مربوط به مقادیر 
  ).20(باشد  آن می MICباالي 

 رشـد  پوست پرتقال آبی عصاره که داد نشان تحقیق نتایج

 اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکـانس را 

کنـد، در نتیجـه    آزمایشـگاهی و در شـیر مهـار مـی     شرایط در
تواند در کنترل فساد میکروبی شیر و افـزایش مـدت زمـان     می

 براي که دیگري خواص به توجه با . ماندگاري شیر مؤثر باشد

یـک   نعنـوا  بـه  آن مصـرف  اسـت،  شده گزارش پوست پرتقال
 مـواد   تهیـه  عنوان افزودنـی و نگهدارنـده در   به طبیعی فراورده

الزم به ذکر است از آنجایی که استفاده . شود توصیه می غذایی
از عصاره از نظر ارگانولپتیکی مناسب نبوده، بنابراین استفاده از 

هـاي مناسـب ضـروري بـه نظـر       آن به همـراه شـیرین کننـده   
  .رسد می
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  سپاسگزاري
دن این کار تحقیقاتی انکه در به نتیجه رس یاز همه عزیزان

از جمله جنـاب آقـاي کـاوه از دانشـگاه شـهر       نقش داشته اند
شناسی مؤسسه سرم  قدس و پرسنل زحمتکش بخش میکروب

و واکسن سازي رازي خصوصاً آقاي اسفندیاري کمال تشـکر و  
  .قدردانی را دارم
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Background and Objectives: Orange peel extract has been used in Iranian traditional medicine since the 
long past. The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of methanol extract of orange 
peel, Sangynla species, on the microorganisms of Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida 
albicans as an alternative for conventional chemical preservatives. 

Materials and Methods: In this study, the effect of 31 mg/ml orange peel extracts was investigated by using 
disk diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC) on Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli and Candida albicans. Also the effect of orange peel extract on the biochemical, microbiological and 
sensory characteristics of milk was studied during 7 days in 4 , 25 & 37°C. The controls were milk samples 
without extract. 

Results: The research showed that orange peel extract has an antimicrobial effect on Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli and Candida albicans. In MIC method, the growth inhibitory activity of the extract on 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli was more than on Candida albicans. At 0/15 g/ml concentration 
of orange peel extract, the growth of all microorganisms in the milk was reduced at 6, 12, 24, 48 and 72 
hours. There was a significant correlation between temperature and growth of Candida albicans. In 
comparison, the orange peel extract is more effective on the growth of Staphylococcus aureus than on 
Escherichia coli. 

Results and Conclusion: In this research, the inhibitory effect of orange peel extract on Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli and Candida albicans has been proven; therefore, it can be used as a herbal 
combination to inhibit the growth of pathogens in milk. According to the research results, in addition to the 
orange peel extract, pH and temperature have more bacterial inhibitory activity simultaneously.  

Keywords: Orange peel, Extract, Antimicrobial activity, Milk  
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