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 چکیده

هدف . یکی از مشکالت تولید آن فساد میکروبی است. شیره خرما از محصوالت مغذي خرما است که تولید آن رو به افزایش است :سابقه و هدف
در  آسپرژیلوس نایجرو  باسیلوس لچنی فرمیس، ساکارومایسس سرویزیهاین مطالعه تعیین تأثیر عصاره اتانولی و متانولی برگ و پوست گردو بر 

  .باشد شیره خرما بررسی می
دیفیوژن، حداقل غلظت ممانعت  –گردو تهیه و اثر ضد میکروبی به روش چاهک  پوستعصاره متانولی و اتانولی برگ و  :هامواد و روش

 باسیلوس لچنی فرمیسو  آسپرژیلوس نایجر، ساکارومایسس سرویزیهبا روش ماکرودیلوشن علیه ) MBC/MFC(و کشندگی ) MIC(کنندگی 
  .مذکور در مدت چهارده روز ارزیابی شد يها میکروببر رشد  ها عصاره تأثیر. انجام گرفت

 ساکارومایسس سرویزیهضد  پوست عصاره اتانولی و متانولی برگ و) MIC )MBC. قطر هاله عدم رشد متناسب با غلظت عصاره بود :هایافته
به فرمیس  باسیلوس لچنیعلیه  برگ و پوست گردوعصاره اتانولی و متانولی ) MBC( MIC مقدار. بودلیتر  میلی/یکروگرمم) 25/31( 625/15

اتانولی  عصاره) MBC(MIC .لیتر به دست آمد میلی/یکروگرمم) 5/62( 25/31و ) 25/31( 625/15، )25/31( 625/15، )5/62(25/31ترتیب 
 24بعد از  پوستعصاره برگ و در شیره خرما، . لیتر بودند یلیم/یکروگرمم) 500(250 آسپرژیلوس نایجر علیهمتانولی پوست برگ، اتانولی و 

  .شد اما تا روز چهاردهم فقط قادر بود رشد آسپرژیلوس را کند نمایدباسیلوس لچنی فرمیس و  سرویزیه ساکارومایسسساعت مانع رشد 

 هو در شیر آسپرژیلوس نایجر و فرمیس باسیلوس لچنی ،ساکارومایسس سرویزیهگردو علیه  پوستعصاره اتانولی و متانولی برگ و  :گیري نتیجه
  . تواند در کنترل فساد و افزایش عمر نگهداري آن بکار رود خرما مؤثر است و می

    باسیلوس لچنی فرمیس، آسپرژیلوس نایجر، ساکارومیس سرویزیهبرگ گردو، پوست سبز میوه گردو، شیره خرما،  :واژگان کلیدي

  مقدمه 
 و هـوایی  آب شـرایط  بـا  سـازگار  باغی محصوالت از خرما

 هـاي  فـراورده  و بـاال  ارزش غـذایی  کـه  است خاورمیانه منطقه

معـدنی نظیـر    از مـواد  اي غنی خرما میوه .دارد متعددي غذایی
 C، B،A هایی چون ویتامینو حاوي آهن، پتاسیم، منگنز، روي 

در آن یافـت   ، اسیدهاي آمینه نیز به وفورها کربوهیدرات. است
 هـاي  بـه روش  کـه  اسـت  اي فـرآورده  خرما شیره. )1(شود می

 در محلـول  مواد جامد بر حرارت اعمال و آب کمک به صنعتی

 دسـت  بـه  3 و 2 خرماي درجـه  ارقام از کامالً رسیده میوه آب

اقتصـادى   اقـالم  از خرما و شیره حاصل از آن یکى .)2( دآی می
 و ب آمدهاحس به خاورمیانه کشورهاي از برخى صادرات امر در

 تـرین  ایـران یکـی از بـزرگ    کشـور FAO هـاى  گـزارش  طبـق 

طـی سـالیان اخیـر    ). 3(باشـد   در دنیا می تولیدکنندگان خرما
بـا ایـن حـال    . تولید شیره خرما رشد روزافزودنی داشته اسـت 

-یکی از بزرگترین مشکالت تولید این محصول فسـاد آن مـی  
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 ٨٢

تـرین عامـل فسـاد     براساس تحقیقات انجام گرفته مهـم . باشد
از آن مخمرهـاي اسـموفیل نظیـر    هاي حاصل  خرما و فرآورده

ــرویزیه  ــس س ــک ،ساکارومایس ــد    کپ ــاد مانن ــد فس ــاي مول ه
باسیلوس لچنی  یژهو به باسیلوس آسپرژیلوس نایجر و باکترهاي

باسـیلوس  ). 4-6(اسـت  )  Bacillus Licheniformis( فرمیس
به طور گسترده در خاك پراکنده است به دلیل  لچنی فورمیس

تواند در تمام نقـاط   اي که دارد می رشد در بازه دمایی گسترده
هرچنـد ایـن   . دهـد  بدن مانند پوست و روده تشکیل کلنی می

زا نیست اما افراد با نقـص سیسـتم    باکتري براي انسان بیماري
تواند باعـث   و در زمان تروما می) immunosuppressed(ایمنی 

  ).7(عفونت شود 
ــردن     ــین بـ ــراي از بـ ــی بـ ــد حرارتـ ــتفاده از فراینـ اسـ

هـاي مـذکور در شـیره خرمـا بـه علـت تغییـر         میکروارگانیسم
هاي حسی محصول و کاهش مشتري پسندي آن داراي  ویژگی

ها یکـی   باشد لذا کنترل رشد این میکراورگانیسم محدودیت می
ایــن . باشــد تــرین مشـکالت تولیــد ایـن محصــول مـی    از مهـم 

ها باعث ترش شدن محصـول و کـاهش شـدید     میکروارگانیسم
  ). 8(گردند  ن میکیفیت آ

ــانس و     ــر اس ــی نظی ــات طبیع ــتفاده از ترکیب ــروزه اس ام
هاي گیاهی بـراي کنتـرل رشـد میکراورگانیسـم بسـیار       عصاره

ایـن ترکیبـات بـه علـت طبیعـی      . مورد توجه قرار گرفته است
ها در مقایسه با ترکیبـات   بودن فاقد سمیت بوده یا سمیت آن

 مختلفـی  مطالعات. )9(باشد دارنده سنتزي خیلی کمتر می نگه

روي   مختلـف  هـاي گیـاهی   عصاره و ها اسانس اثر ارتباط با در
غـذا   و کشـت  محیط در منشأ غذایی با زاي بیماري هاي باکتري

  ).9-11(است  شده انجام
 21 داراي Juglandaceaeگردو از گـروه خـانواده گیـاهی     

هستند  خوراکی میوه داراي و دار خزان همگی باشد که می گونه
 بـراي  سنتی طب در گردو درخت میوه پوست و برگ از .)12(

 و قـابض  مثـل داروي  دارد که و مفیدي گوناگون دارویی اثرات
 و پهـن  کـرم  ضد و اسهال شاخی، ضد هاي بافت کننده تجزیه
و غیره خون  قند دهنده کاهش و قارچ ضد مقوي، کننده تصفیه

بـا خاصـیت   برگ گردو داراي ترکیبات  ).13( کنند می استفاده
 و هـا  ترکیـب  داراي گـردو  میـوه  سبز پوسته. ضد قارچی است

فعالیت ضد میکروبی عصاره بـرگ و  . است برگ با مشابه اثراتی
هـاي گـرم مثبـت و گـرم      پوست سبز میوه گردو روي بـاکتري 

ــم  ــی و ه ــین  منف ــارچچن ــاي  ق ــانیس ه ــپوروم ک ــرو س ، میک
ــایتیس ــایتون منتاگروف ــدرمو، ترایکوف ــایتون  اپی ــوزومف ، فلوک

-16(اثبات شـده اسـت    کاندیدا آلبیکنسو  آسپرژیلوس نایجر
 و تـازه  گ بـر  در که است نفت وکینونی ترکیبی ژوگلون). 14

ترین ترکیـب ضـد    شود و مهم یافت می پوست سبز میوه گردو
 سایکلین تترا اکسی ژوگلون پیش ساز. باشد میکروبی گردو می

تاکنون اثر عصاره و اسـانس بـرگ و پوسـت سـبز     ). 13( است
و آسپرژیلوس نـایجر  ، ساکارومایسس سرویزیهمیوه گردو روي 

هـدف از ایـن   . بررسـی نشـده اسـت    باسیلوس لچنی فـرمیس 
مطالعه تعیین تأثیر عصاره اتانولی و متانولی پوست سبز میوه و 

هـاي مـذکور در    برگ گردو روي کنترل رشـد میکراورگانیسـم  
 .باشد یر خرما میش

  هامواد و روش  
بـرگ و  . شیره خرما از سطح بازار بوشـهر تهیـه گردیـد   : نمونه

  .پوست سبز میوه گردو از باغات استان کردستان تهیه شد
محـیط کشـت و مـواد شـیمیایی     : مواد شـیمیایی مصـرفی  

  . تهیه شد) آلمان(مصرفی از شرکت مرك 
رگ   تهیه عصاره و پوسـت سـبز   هاي اتانولی و متانولی ـب

آوري شـده   نمونه برگ و پوست سبز میـوه جمـع   :میوه گردو
و  در سـایه خشـک   مناسـب  شـرایط  درروي یک پارچه تمیـز  

گرم از پودرهاي حاصـل در یـک ارلـن مـایر      200. شد آسیاب
لیتـري اتـانول یـا     میلی 1000لیتري ریخته شد و  میلی 2000

سـاعت   24مخلوط مذکور به مدت . متانول به آن اضافه گردید
. در دماي اتاق نگهداري و هر چند ساعت یک بار هم زده شـد 
ز پس از آن توسط کاغذ صافی استریل و عصاره حاصل و پودر ا

ذرات باقیمانده موجود در عصاره، با استفاده از . هم جدا گردید
درجـــه  4در دمـــاي )  rpm2500(ســانتریفیوژ یخچـــال دار  

با اسـتفاده از دسـتگاه   . دقیقه جدا شد 20گراد به مدت  سانتی
عصاره به دست . ها جدا گردید روتاري تحت خأل، حالل عصاره
درجـه   4و دمـاي  هـاي تیـره    آمده تبدیل به پودر و در شیشـه 

هـا   عصـاره در زمـان آزمایشـات، از   . گراد نگهـداري شـد   سانتی
لیتر در محـیط کشـت    میلی/میکروگرم 25/31 -500هاي  رقت

 45/0گردید و پس از عبـور از صـافی   خاص هر میکروب تهیه 
  .میکرون مورد استفاده قرار گرفتند

و  ساکارومایسـس سـرویزیه  و  آسپرژیلوس  نایجرتهیه 
ساکارومایسـس  در ایـن تحقیـق   : چنی فـرمیس باسیلوس ل

از شـیر   باسیلوس لچنی فرمیسو  آسپرژیلوس نایجر، سرویزیه
. هاي زیر تأیید شـد  ها با روش هاي آن ه خرما جداسازي و گونه

بـه   آسـپرژیلوس نـایجر  ، ساکارومایسس سرویزیههاي  کلنی از
 باسیلوس لچنی فرمیسسابرود دکستروز براث و کلنی محیط 

در محیط مولر هینتون براث اضافه شد تـا سوسپانسـیونی بـه    
ها برابر با استاندارد نیم مـک فارلنـد    دست آید که کدورت آن
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و  MBCو  MICو از سوسپانسیون حاصـل بـراي تعیـین    شود 
  . تلقیح به شیره خرما استفاده شد
ــایی   ــازي و شناسـ ــایجر جداسـ ــپرژیلوس  ـن و  آسـ

شیره خرما با افزودن پپتـون  ابتدا : ساکارومایسس سرویزیه
ــا % 20واتــر حــاوي  ــوکز رقیــق شــد% 35ت  1پــس از آن . گل

لیتر از نمونه رقیق شده به محیط کشت سابرود دکستروز  میلی
درجـه   25سـازي منتقـل گردیـد و در دمـاي      براث جهت غنی

یـک  . گـذاري شـد   خانـه  روز در گرم 5تا  3گراد به مدت سانتی
به محیط کشت دي کلران رزبنگال  شده لیتر از نمونه غنی میلی

لیتر به محـیط مخمـر    و یک میلی)  DRBC( کلرامفنیکل آگار
اضافه و به شکل کشت عمقـی  ) YGC( گلوکز کلرامفنیگل اگار

هـاي حاصـل در    گذاري پلیـت  خانه سپس گرم. کشت داده شد
. روز صورت گرفـت  7تا  5گراد به مدت  درجه سانتی 25دماي 

بـا   رنـگ  سـیاه  کلنـی  نـایجر  یلوسآسـپرژ هـا   در ایـن محـیط  
و مخمـر  ) 17( دارد هـاي گـرد   وزیکـول  و تیـره  کونیـدیوفور 

ساکارومایسس سروزیه فاقد اندام تولید مثل، داراي جوانه زنی 
هاي سفید رنگ بوده که از نظر تست مقاومت  دو قطبی و کلنی

به اسید استیک، اسموتولرانسی و تخمیر قنـد مثبـت و تسـت    
  .)18، 19(باشند  اوره آز و احیاي نیترات منفی می

 یـک : باسـیلوس لچنـی فـرمیس   جداسازي و شناسایی 
لیتر از شیره خرما رقیـق شـده در داخـل پلیـت سـترون       میلی

لیتر محیط اورنج سرم آگـار   میلی 15خالی ریخته شد و سپس 
)OSA(  گراد به مدت  درجه سانتی 30اضافه گردید و در دماي

هاي حاصل  بعـد از   گذاري شد کلنی خانه ساعت گرم 72تا  48
عنـوان   وسیله آزمون احیا نیترات و تجزیه نشاسـته بـه   به تأیید

ــاکتري ــرمیس ب از ) 20(شــمارش شــدند  باســیلوس لچنــی ف
  . ها حاصل براي تهیه رقت نیم مک فارلند استفاده شد کلنی

ه روش   تعیین خاصیت ضد قارچی و باکتریایی عصاره ـب
سـابرود دکسـتروز آگـار     کشـت  محـیط  روي: انتشار چاهکی

 OSAو ) ساکارومایسـس سـرویزیه  و  آسپرژیلوس  نایجربراي (
متـر   میلـی  5چاهک با قطـر   4) باسیلوس لچنی فرمیسبراي (

مـک فارلنـد    5/0سوسپانسیون میکروبـی  سپس از . ایجاد شد
 80پـس از آن  . کشت گردیدها  توسط سواپ  روي این محیط

لیتــر  میلـی /میکروگــرم 25/31 -500هـاي   رقــتمیکرولیتـر از  
سـاعت در   72هـا اضـافه گردیـد و بـه مـدت       چاهک بهعصاره 

گـراد   درجـه سـانتی   37و ) براي کپـک و مخمـر  ( 25انکوباتور 
سـپس قطـر هالـه عـدم رشـد      . نگهداري شدند) براي باکتري(

  .گیري شد اندازه

تعیین خاصیت ضد قارچی و باکتریایی عصاره بـه روش  
ــق ــه   رقی ــازي در لول ــت): Macrodilution(س ــاي رق   ه

لیتر عصـاره در محـیط سـابرود     میلی/میکروگرم 25/31 -500 
ساکارومایســس و  آســپرژیلوس  نـایجر بـراي  (دکسـترو بــراث  

) باسیلوس لچنی فرمیسبراي (و مولر هینتون براث ) سرویزیه
در لوله آزمـایش ریختـه    ها لیتر از این محیط میلی 9. تهیه شد

لیتـر از سوسپانسـیون میکروبـی اضـافه      میلـی  1شد و بـه آن  
 عصـاره  هـر ) MIC(رشد  از غلظت مهارکنندگی حداقل. گردید

 )فقدان کـدورت (روش چشمی  هاي جدا شده به روي میکروب
کشندگی باکتریـایی   غلظت حداقل تعیین جهت .گردید تعیین

 از هرکـدام  از میکرولیتـر  100 مقدار) (MBC/MFCیا قارچی 

 محـیط  بـه  بـود،  نشـده  آن مشـاهده  در رشـدي  که هایی لوله

SDAوDRBC  براي کپک و مخمر یاOSA براي باکتري اضافه 

عنوان  به نشد، مشاهده رشدي آن در غلظت که ترین کم .گردید
MBC گردید منظور.  

هـاي اتـانولی و متـانولی     تیمار شیره خرما توسط عصاره
خرمـا اسـتریل    هابتـدا شـیر   :برگ و پوست سبز میوه گردو

از ). دقیقـه  10گراد بـه مـدت یـک     درجه سانتی 121(گردید 
آسـپرژیلوس  ، ساکارومایسـس سـرویزیه  رقت نیم مک فارلنـد  

لیتر  یک میلی(در شیره خرما  باسیلوس لچنی فرمیسو   نایجر
سـپس  . تلقـیح شـد  ) ره خرمـا یلیتر شـ  میلی 100میکروب در 

اضـافه   MFCو  MBCعصارهاي اتانولی و متـانولی در مقـادیر   
لیتـر در   میلـی  20هـاي تیمـار شـده بـه حجـم       نمونـه . گردید
آسـپرژیلوس یـا   نمونـه حـاوي   . هاي سترون تقسیم شد شیشه

درجه سلسـیوس و نمونـه حـاوي     25در دماي  ساکارومایسس
هم زمـان  . درجه سلسیوس قرار گرفت 30در دماي  باسیلوس

در فواصـل  . هـا تهیـه شـد    نمونه شاهد نیز همراه با این نمونـه 
ــانی ــاعت و  72و  48، 24 زمــ ــداد  14و  7،  5ســ روز تعــ
  . ها شمارش شد هاي مذکور در نمونه میکروب

افزار  از نرم. تمامی آزمایشات سه بار تکرار شدند: آنالیز آماري
SPSS 16:0 آنالیز واریـانس  . ها استفاده گردید براي آنالیز داده

یک طرفه براي تشخیص تفاوت آماري بین قطر هاله عدم رشد 
ــه ــ  میکــروب در نمون ــف ب ــاي مختل ــته ه ــار رف ــون  .ک از آزم

Repeated measure ANOVA  براي تعیین اختالف بین تعداد
انولی هاي تیمار شده با عصاره اتانولی یا مت نمونه ها در میکروب

عنـوان سـطح    بـه  P>05/0. در روزهاي مختلف استفاده گردید
   .دار در نظر گرفته شد معنی
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 ٨٤

 هایافته  
نتایج تأثیر عصـاره متـانولی و اتـانولی عصـاره      1در جدول 

برگ و پوسـت سـبز میـوه گـردو روي قطـر هالـه عـدم رشـد         
باسیلوس لچنـی   آسپرژیلوس نایجر و، ساکارومایسس سرویزیه

این نتایج نشان داد بـا افـزایش   . نشان داده شده است فرمیس
و غلظت عصاره اتانولی و متانولی برگ و پوست سبز میوه گـرد 

. )P>05/0(داري افزایش یافت  طور معنیقطر هاله عدم رشد به
در تمامی غلظت مورد بررسی عصاره اتانولی و متانولی بـرگ و  

ــوه گــردو روي  و  باســیلوس لچنــی فــرمیسپوســت ســبز می
در حـالی کـه کمتـرین    . اثرگذار بودند ساکارومایسس سرویزیه

در غلظت  داشتند به طوري که آسپرژیلوس نایجرتأثیر را روي 

لیتر فقط عصاره اتانولی پوست سبز میـوه   میلی/میکروگرم 125
لیتـر   میلـی /میکروگـرم  25/31و  5/62اثرگذار بود و در غلظت 

عصاره اتانولی و متانولی برگ و پوست سبز میـوه گـردو هـیچ    
  . تأثیري روي رشد آسپرژیلوس نایجر مشاهده نگردید

ــدول  ــایج 2ج ــانولی و   MBC/MFCوMIC نت ــاره مت عص
اتــانولی عصــاره بــرگ و پوســت ســبز میــوه گــردو روي       

باسیلوس لچنـی  و  آسپرژیلوس نایجر، ساکارومایسس سرویزیه
بــراي عصـاره متــانولی بـرگ علیــه   . دهـد  نشـان مــی  فـرمیس 

ــایجر  ــپرژیلوس ن ــت آس ــی   در غلظ ــورد بررس ــاي م و  MICه
MBC/MFC یافت نشد .  

  
  به روش انتشار چاهکیگردو برگ و پوست  لی هاي آبی، متانولی و اتانو عصاره) بر حسب میکرومتر(قطر هاله عدم رشد . 1جدول 

 عصاره اپی کارپ
 

 عصاره برگ
 

 غلضت عصاره
 میکروارگانیسم  )لیتر میلی/میکروگرم(

   اتانولی   متانولی اتانولی   متانولی
20a   18a    16a    21a  500    هیزیسرو سسیساکاروما 
14b   15b    13b    18b   250   
9c   11c   11c   14c  125    
6d   7d   7d   8d  5/62    
3e   3e   4e    3e   25/31    

22a   21a    22a    18a   500    سیفرمیلچن لوسیباس 
18b   19b    11b    14b   250    
15c   15c    15c   11c  125    
9e   12d    9d    7d   5/62    
7d   8e    5e    4e   25/31    

5a   5a    3a    4a   500    جرینا لوسیآسپرژ 
2b   3b    2b    2b   250    
0   1c    0    0   125    
0   0    0    0   5/62    
0   0    0    0   25/31    

  ) P>05/0(دار بین اعداد یک ستون می باشد  نشان دهنده اختالف معنی e –aحروف 

 
  ،سرویزیه ساکارومایسسعلیه  گردوعصاره اتانولی و متانولی برگ و پوست ) لیتر میلی/بر حسب میکروگرم( MBCو  MIC. 2جدول 

 نایجر آسپرژیلوس و فرمیس لچنی باسیلوس 
      عصاره برگ گردو  عصاره پوست گردو

    اتانولی   متانولی اتانولی   متانولی  میکروارگانیسم
625/15   625/15   625/15   625/15    MIC   هیزیسرو سسیساکاروما 
25/31   25/31   25/31    25/31    MBC   

5/62   5/62   625/15   25/31   MIC   سیفرم یلچن لوسیباس 
125  125  25/31    5/62   MBC   

250  250   -   250  MIC   جرینا لوسیآسپرژ 
500   500   -   500   MBC   
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 85                                                                           1395 زمستان، 4، شماره یازدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

در  نایجر آسپرژیلوس و فرمیس لچنی باسیلوس،  سرویزیه ساکارومایسسرشد کنترل روي گردو و پوست اتانولی برگ و هاي  متانولی  نتایج تأثیر عصاره. 3جدول 
 .عصاره MBCهاي مؤثر در  نمونه تیمار شده شیره خرما با رقت

 نمونه  برگ عصاره  پوست گردو عصاره
   کنترل

  ارگانیسم میکرو   کنترل زمان 

       اتانولی  متانولی  اتانولی   متانولی
2×102   1×102  1×10   ND   8×105    24   هیزیسرو سسیساکاروما 

ND    ND   ND    ND    1×106   48    
                 

 سیفرم ینلچ لوسیباس   24    105×6    10×8   10×5  102×1   102×1
ND    ND   ND    ND    1×106   48    

                   
 جرینا لوسیآسپرژ   24    106×8    105×7    105×7   105×7    105×7

1×106   2×106  9×105    9×105    8×106   48    
    روز 5    11×106    3×106    2×106   5×106   4×106
    روز 7    3×107   8×106   7×106   10×106   8×106
    روز 14   2×109   6×107   7×107   11×107   9×107

ND  : غیر قابل تشخیص)Not detected(  
  

نتایج تأثیر عصاره متانولی برگ و پوست سبز میـوه گـردو   
هاي تلقیح شده به شیره خرما شامل  روي رشد میکروارگانیسم
باسیلوس لچنی   وآسپرژیلوس نایجر ، ساکارومایسس سرویزیه

در مقایسه با نمونه . نشان داده شده است 3در جدول  فرمیس
 مـانع رشـد  سـاعت   24کنترل عصاره اتانولی برگ گردو بعد از 

در سـایر روزهـا هـم مخمـري     . گردیدساکارومایسس سرویزیه 
اتانولی پوست سـبز میـوه    همشاهده نگردید، در حالی که عصار

. گردیـد  ساکارومایسـس سـرویزیه  ساعت مانع رشد  48 از بعد
توانیم بگویم عصاره اتـانولی بـرگ تـأثیر بیشـتري      بنابراین می

ــوه     ــبز می ــت س ــانولی پوس ــاره ات ــه عص ــبت ب ــد نس روي رش
متـانولی بـرگ و    هدر مورد عصار. دارد ساکارومایسس سرویزیه

ساکارومایسـس  سـاعت روي   48 از پوست سبز میوه گردو بعد
ساعت تعداد مخمـر   48اثرگذار بود به طوري که بعد  سرویزیه

 . به صفر رسید
نشان داد که در مقایسه با نمونه  3مشاهدات ما در جدول 

اتانولی و متانولی بـرگ و پوسـت   ساعت عصاره  48کنترل بعد 
در . گردیـد  باسیلوس لچنی فرمیسسبز میوه گردو مانع رشد 

ایـن نتـایج همچنـین    . مشاهده نشـد  باسیلوسسایر روزها هم 
نشان داد که عصاره اتانولی و متانولی برگ و پوست سبز میـوه  

روز مــانع رشــد  14گــردو در مقایســه بــا نمونــه کنتــرل بعــد 
   . ردیدنگ آسپرژیلوس نایجر

  بحث  
خرما از محصوالت مناطق با آب و هواي اسـتوایی و نیمـه   

باشد که امروزه کاربردهاي زیادي در تولیـد رنـگ    استوایی می
پزي، بستنی، صنایع تخمیـري جهـت تولیـد     کاراملی، شیرینی

خرمـا بـه عنـوان دومـین     . الکل، اسید سـیتریک و غیـره دارد  
نسـبی فراوانـی کـه در    محصول باغی کشور به دلیـل مزایـاي   

مقایسه با دیگر محصوالت کشاورزي دارد بسـیار مـورد توجـه    
اکثر خرماها به جز تعداد کمی، به هنگـام برداشـت   ). 2(است 

باشد  درصد می 21ها برابر با  کامالً خشک هستند و رطوبت آن
. گـردد  ها ایجاد می آن از این لحاظ به ندرت فساد میکروبی در

ــت خر ــا  30مــا حــدودهنگــامی کــه رطوب درصــد باشــد، 35ت
توانند باعث فساد خرما شوند  ها و مخمرها می ها، کپک باکتري

باشـد کـه از    هاي خرما، شیره خرمـا مـی   یکی از فراورده). 21(
میــوه کــامالً رســیده و ارقــام مختلــف خرمــاي نــرم بــه روش 

به علـت ظـاهر شـدن    ). 2(آید  مکانیکی و صنعتی به دست می
نبی داروهاي سنتتیک بـار دیگـر توجـه    عوارض نامطلوب و جا

دانشمندان و محققین به گیاه درمانی و مواد مـؤثر موجـود در   
در ارتباط بـا   یمطالعات مختلف. گیاهان دارویی معطوف گردید

هـاي   گیـاهی مختلـف روي بـاکتري    يها ها و عصاره اثر اسانس
کشت و غـذا انجـام شـده     یطزاي با منشأ غذایی در مح بیماري

آنتی باکتریال عصاره برگ و میوه گردو مورد توجـه و  است اثر 
بررسی محققین مختلفـی قـرار گرفتـه و اثـر آنتـی باکتریـال       

 )16(ها به اثبات رسیده است  عصاره
هــاي  در ایـن مطالعــه اثـرات ضــد میکروبــی انـواع عصــاره   

ــردو روي      ــوه گ ــبز می ــت س ــرگ و پوس ــده از ب ــتخراج ش اس
باسیلوس لچنـی  آسپرژیلوس نایجر و ، ساکارومایسس سرویزیه

هـاي   ارزیابی گردید و مشخص شد که از میان عصـاره  فرمیس
استخراج شده از برگ و پوست سبز میوه گردو عصاره اتـانولی  

ساکارومایسـس  برگ گـردو داراي بیشـترین اثـر مهـاري روي     
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 ٨٦

هاي اتانولی و متانولی برگ و پوست  و عصاره. باشد می سرویزیه
داري کمترین اثر مهـاري را روي آسـپرژیلوس    سبز میوه گردو

  .نایجر بودند
و  MICهمچنین نتایج این مطالعه نشـان داد کـه مقـدار     

MBC آسـپرژیلوس  نـایجر  ي متانولی برگ گـردو روي   عصاره 
 500و  250ي اتانولی برگ گـردو در رقـت    صفر است و عصاره

  .اثرگذار بود آسپرژیلوس  نایجرلیتر روي  میلی/میکروگرم
و همکــاران   Ajaiyeoba توســط انجــام شــدهدر مطالعــات 

هاي کلروفرم، هگزان، اتیـل   پتانسیل ضد میکروبی انواع عصاره
ــردو را  روي   ــانولی گ ــتات و مت ــوزا اس ــودوموناس آئزوژین ، س

 باسیلوسس سوبتیلیسو  استافیلوکوکوس ارئوس، اشریشیاکلی
بـرگ   هـاي  نتایج نشان داد که عصاره. مورد بررسی قرار گرفت

  ).22(است  گردو  روي این چهار میکروارگانیسم مؤثر
Jamehdor   و همکاران  دریافتند که عصار آبی برگ گـردو

بـه دسـت    MICتأثیر داشـته و   سودومناز آئروژینوزاروي رشد 
در یـک  ). 23(لیتر گـزارش گردیـد    گرم بر میلی میلی 25آمده 

عصـاره اتـانولی بـرگ گـردو روي     مطالعه دیگر مشـخص شـد   
و  MICداراي اثر ضد میکروبی است و  پروپیونی باکتریوم آکنه

MIB  در تحقیـق  ). 24(گرم در لیتـر بـود    میلی 15و  5/12آن
ــزان  ــر میـ ــراي   MICحاضـ ــانولی بـ ــانولی و متـ ــاره اتـ عصـ

باسیلوس لچنـی  و  آسپرژیلوس نایجر، ساکارومایسس سرویزیه
  . قادیر به دست آمدخیلی کمتر از این م فرمیس

و همکاران اثر پوسـت سـبز گـردو در     Salamat  در مطالعه
ترایکوفایتون ، میکروسپوروم کانیسهاي  جلوگیري از رشد قارچ

و  اپیدرمو فایتون فلوکوزوم، آسپرژیلوس نایجر، منتاگروفایتیس

مورد بررسی قـرار   Broth Dilutionبه روش  کاندیدا آلبیکنس
عصاره متانولی پوست سـبز گـردو روي چهـار گونـه از      .گرفت
% 60هاي انتخاب شده اثر بازدارندگی داشته و بـه میـزان    قارچ

  ).15(ها شد  باعث توقف رشد آن
ترین ترکیبات برگ گردو که خواص ضد باکتریـایی   از مهم

 -3تـوان بـه ترکیبـات فالوونوئیـدي مثـل       ها ثابت شده می آن
پی  -3کافیوییل کویینیک اسید،  -5 کافیوییل کویینیک اسید،

ــی   -4کوماریــک اســید،  پــی کوماروییــل کویینیــک اســید، پ
). 24(کوماریک اسید و گلیکوزیدهاي کوئرستین، اشـاره کـرد   

هاي خـارج   روي غشاء، ترکیب با پروتئین تأثیراین ترکیبات با 
سـلولی یـا تشــکیل کمـپلکس بـا دیــواره سـلولی مـانع رشــد       

  ).25، 26( گردند ها می میکراورگانیسم
از آنجا که اکثر مطالعات انجـام شـده در ایـن ارتبـاط، در     

 هاي آزمایشگاهی صورت گرفته، لذا اطالعات انـدکی در  محیط
برخـی  . باشـد  هـا در مـواد غـذایی موجـود مـی      مورد اثرات آن

محققین معتقدند اسـتفاده از ایـن ترکیبـات در مـواد غـذایی،      
یکـی از دالیـل آن   . کاهـد  یها مـ  بخشی از اثر ضد میکروبی آن

توانـد محتـواي بـاالي چربـی باشـد کـه اثـر حفـاظتی بـر           می
  )10(ها دارد  میکروارگانیسم

هاي اتانولی و متانولی  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره
اي  برگ و پوست سبز میوه گردو اثر مهارکنندگی قابل مالحظه

آسپرژیلوس ، ساکارومایسس سرویزیه روي سه میکروارگانیسم
که از عوامل اصلی فساد شـیر   باسیلوس لچنی فرمیسو  نایجر

تـوان بـراي افـزایش زمــان     بنـابراین مــی . خرمـا هسـتند، دارد  
  .ماندگاري محصول از آن استفاده کرد

  
  

   References 
1. Baliga MS, Baliga BRV, Kandathil SM, Bhat HP, Vayalil 

PK. A review of the chemistry and pharmacology of the 
date fruits (Phoenix dactylifera L.). Food Res Int. 2011; 
44(7):1812-22. 

2. Al-Hooti SN, Sidhu JS, Al-Saqer JM, Al-Othman A. 
Chemical composition and quality of date syrup as 
affected by pectinase/cellulase enzyme treatment. Food 
Chem. 2002; 79(2):215-20. 

3. FAO. The economic importance of date production and 
international trade Available at: http://www.fao.org/ 
docrep/006/y4360e/y4360e07.htm. 2001. 

4. Anjili S, Channya F, Chimbekujwo I. Fungi Associated 
with Post-harvest Spoilage of Date Palm (Phoenix 
dactylifera L.) in Yola, Adamawa State. Int J. 
2015;14:14-22. 

5. Aleid SM, Al-Khayri JM, Al-Bahrany AM. Date Palm 
Status and Perspective in Saudi Arabia. Date Palm 

Genetic Resources and Utilization: Springer; 2015. p. 49-
95. 

6. Aleid SM, Hassan BH, Almaiman SA, Al-Kahtani SH, 
Ismail SM. Microbial Loads and Physicochemical 
Characteristics of Fruits from Four Saudi Date Palm Tree 
Cultivars: Conformity with Applicable Date Standards. 
Food Nut Sci. 2014; 5:316-27. 

7. Erickson R. Industrial applications of the bacilli: a review 
and prospectus. Microbiology American Society for 
Microbiology, Washington, DC. 1976:406-19. 

8. Abbasifar A, Akhondzadeh Basti A, Karim G, Misaghi 
A, Bokaee, S, H Gandomi H, Jebeli A, Hamedi H, Sari 
A.A. Evaluate the effect of the essential oil on the 
behavior of Staphylococcus aureus in Feta cheese. J. 
Med. Plants. 2008; 1 (25) :105-115. 

9. Taherkhani P, Noori N, Akhondzadeh Basti A, Gandomi 
H, Alimohammadi M. Antimicrobial Effects of 
Kermanian Black Cumin (Bunium persicum Boiss.)  [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 n
sf

t.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2253-en.html


 87                                                                           1395 زمستان، 4، شماره یازدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

Essential Oil in Gouda Cheese Matrix. J MedPlants. 
2015;2(54):76-85. 

10. Calo JR, Crandall PG, O'Bryan CA, Ricke SC. Essential 
oils as antimicrobials in food systems – A review. Food 
Control. 2015; 54:111-9. 

11. Naeini A, Naseri M, Kamalinejad M, Khoshzaban F, 
Rajabian T, Nami H, et al. Study on Anti_ Candida 
Effects of Essential Oil and Extracts of Iranian Medicinal 
Plants, In vitro. J Med Plants. 2011;2(38):163-72. 

12. Li G, Xu M-L, Choi H-G, Lee S-H, Jahng Y-D, Lee C-S, 
et al. Four new diarylheptanoids from the roots of Juglans 
mandshurica. Chem. Pharm.l bull. 2003;51(3):262-64. 

13. Kamkar J, Rezaei MB, Bagheri P, Abolfazl SS, Malihe 
N. Determination of juglone from leaves and fresh peels 
of juglans regia l. By high performance liquid 
chromatography. Iranian J. Med arom plants. 2004; 
20(4):323-31.  

14. Institute of standards and industrial research of Iran, The 
Iranian National Standard No.5075  

15. Salamt F, Sogol K, Emami A, adimi GR. The effect of 
walnut green skin inhibit the growth of fungi M. canis, 
Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, 
Aspergillus niger and Candida albicans Broth Dilution 
Method. Medical Science Journal of Islamic Azad 
University, Tehran Medical Unit. 2006;16(4):201-205. 

16. Santos-Filho SD, Diniz CL, Carmo FSd, Fonseca AdSd, 
Bernardo-Filho M. Influence of an extract of Juglans 
regia on the growth of Escherichia coli, on the 
electrophoretic profile of plasmid DNA and on the 
radiolabeling of blood constituents. Braz Arch Biol 
Technol. 2008; 51(SPE):163-68. 

17. Teymori R, Ghazanfarirad N, Dehghan K, Asadzadeh J, 
Hajigholizadeh G, Bahmani M. A survey of bacterial and 
mold contamination of imported rice into West 
Azerbaijan Province, northwest of Iran. Asian Pac J Trop 
Dis. 2014; 4:S833-S835. 

18. Pennacchia C, Blaiotta G, Pepe O, Villani F. Isolation of 
Saccharomyces cerevisiae strains from different food 
matrices and their preliminary selection for a potential 
use as probiotics. J appl microbiol. 2008;105(6):1919-28. 

19. Redzepovic S, Orlic S, Sikora S, Majdak A, Pretorius IS. 
Identification and characterization of Saccharomyces 
cerevisiae and Saccharomyces paradoxus strains isolated 
from Croatian vineyards. Lett Appl Microbiol. 
2002;35(4):305-10  

20. Motamedi H, TajBakhsh A. A report on pasteurized 
orange juice contamination with Bacillus licheniformis. J 
food microbiol. 2014; 1(1):39-42. 

21. King, D.A.JR and Bolin, H.R, 1972. Preservation of 
moisturized dates, Annual Date Grower’s Ins. 4: 3-5. 

22. Ajaiyeoba E, Fadare D. Antimicrobial potential of 
extracts and fractions of the African walnut–
Tetracarpidium conophorum. Afr J Biotechnol. 2006; 
5(22).2322-25. 

23. Jamehdor S, Zarabi M, Mehrnejad F, Yavar poor 
kordestani V. In vitro Evaluation of antibacterial efficacy 
of aqueous extracts of Iranian Native Plants on the 
Standard Strains of Pseudomonas aeruginosa (Short 
Communication). Iranian J Med Microbiol. 2014; 
8(2):51-54. 

24. Sharafati chaleshtori R, Sharafati chaleshtori F, Sharafati 
chaleshtori A, Rafieian M. Antibacterial Effects of 
Ethanolic Extract of Walnut Leaves (Juglans Regia) on 
Propionibacterium Acnes. J Zanjan Univ Med Sci. 2010; 
18(71):42-49. 

25. Pereira JA, Oliveira I, Sousa A, Ferreira IC, Bento A, 
Estevinho L. Bioactive properties and chemical 
composition of six walnut (Juglans regia L.) cultivars. 
Food chem Toxicol. 2008; 46(6):2103-2111. 

26. ereira JA, Oliveira I, Sousa A, Valentao P, Andrade PB, 
Ferreira IC, Ferreres F, Bento A, Seabra R, Estevinho L. 
Walnut (Juglans regia L.) leaves: phenolic compounds, 
antibacterial activity and antioxidant potential of different 
cultivars. Food chem Toxicol. 2007; 45(11):2287-2295.

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 8

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2253-en.html


 Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology                                                                              88 
 Vol. 11, No. 4, Winter 2017 

 

 ٨٨

  
Influence of Ethanol and Methanol Extracts of Walnut Leaf and Green Hull on 

Saccharomyces cerevisiae, Bacillus Licheniformis and Aspergillus niger in Date Syrup 
 

Mehdi Azizi Shafa1, Sabah Ghadimi2, Ali Heshmati3,4* 

 

1- MSc in Microbiology, Food and Drug Laboratory, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
2- MSc Student of food Safety and hygiene, Department of Nutrition, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
3- *Corresponding author: Assistant Prof, Nutrition Health Research Center, HamadanUniversity of Medical Sciences, Hamadan, 

Iran E-mail: a.heshmati@umsha.ac.ir  
4-Assistant Prof, Department of Nutrition, Medical school, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran  

 

Received 28 Jun, 2016                                                                                           Accepted 4 Oct, 2016 
 
Background and Objectives: Date syrup is a nutritious crop of date that its production has a growing trend. 
Microbial spoilage is one of the problems in production of data syrup. The goal of this study is to investigate 
the influence of ethanol and methanol extracts of walnut leaf and hull on Saccharomyces cerevisiae, Bacillus 
Licheniformis and Aspergillus niger in date syrup. 

Materials and Methods: Methanol and ethanol extracts of walnut leaf and hull were prepared, and their 
antimicrobial effects on S. cerevisiae, B. Licheniformis and A. niger were assessed by ager-diffusion. 
Moreover, MIC and MBC/MFC of the extracts against the mentioned microorganisms were determined by 
macro-dilution. The influence of extracts on microorganism growth in date syrup was investigated during 14 
days.  

Results: The diameter of the inhibition zones was proportional to the extract concentration. MIC (MBC) of 
ethanol and methanol extracts of leaf and hull against S. cerevisiae was 15.625 (31.5) μg/ml. The MIC 
(MBC) obtained for the ethanol and methanol extracts of leaf and hull against B. Licheniformis was 31.25 
(62.5), 15.625 (31.25), 15.625 (31.25) and 31.25 (62.5) μg/ml, respectively. MIC (MBC) of the ethanol 
extract of the leaf and the ethanol and methanol extracts of hull against A. niger was 250 (500) μg/ml. In date 
syrup, extracts of walnut leaf and hull inhibited the growth of S. and Bacillus after 24 h while they were only 
able to decrease the growth of Aspergillus. 

Conclusion: Methanol and ethanol extracts of walnut leaf and hull against S. cerevisiae, B. Licheniformis 
and A. niger in date syrup were effective, and can be used for the spoilage control and shelf-life increasing of 
the product. 

Keywords: Walnut leaf, Walnut hull, Date syrup, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus Licheniformis, 
Aspergillus niger 
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