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 (Corylus avellana) هاي فندق بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره اتانولي برگ و شاتون

 هاي طبيعي و دست کاشت در تعدادي از رويشگاه

1فرهنگ مراقبي
 4خانجاني شيراز بابا ،9هدی حيدری ،2مريم تيموری ،*

 چکیده

و هاي قديم معمول بوده  فندق از زمانپرورش درخت . از استبومی اروپا، آسیاي اغیر و قفی (Corylus avellana)فندق 

 .يلراناه ملاداول شاده اسات    حاوزه مد  منااطق تادريج در   توسعه گذاشله و به كشت آن در اروپا از قرن چهاردهم میالدي روبه

ز كشت درخت فندق در اياران ا . اند دانسله را می  كردند و ارزش یذايی آن ها فندق را براي درمان اسلفاده می و يونانی ها رومی

دهناد ولای    شناسای نسابت مای    شناسی به عصر نیولیلیك زمین نظر گیاهرا از يم ملداول بوده و پیداي  آنقدهاي بسیار زمان

 باكلري 0روي  بر فندق شاتون و بر  اتانولی عصاره اثر ه پژو در اين. ستاااص نیااات آن مشتاااق كشاااخ دقیاااتاري
Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus luteus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa  Micrococcus Escherichia coli, Klebsiella pneumonia,  و Yersinia enterocolitica   ماورد

بررسای فعالیات    .شاد   میايساه  سافلی زوكسایم و سیپروففوكساساین    ها با اثر دو آنلی بیوتیك اثر عصاره. بررسی قرار گرفت

 .شود متلف  تفاود مشاهده می هاي رويشگاه بین كه داد متلف  نشان هاي رويشگاه شاتون و بر روبی عصاره اتانولی ضدمیك

ضاد میكروبای    كاشت داراي خاواص  هاي دست پايه. یشلري نسبت به شاتون بودندمیكروبی بها داراي خواص ضد  عصاره بر 

 .هاي جنگفی بودند بیشلري نسبت به پايه

 فندق، عصاره اتانولی اثر ضدمیكروبی، بر ، شاتون، :ديهاي کلی واژه
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 مقدمه
درماانی   قابفیت داراي گیاهان از برخی كه عییده اين

 ايان  از بعضای  .گردد میبر پی  سال هزاران به هسلند

 ماا  كاه  هسالند  ماوادي  شاامل  هااي طبیعای   فرآورده

 میكروبای  ضاد  عوامال  عناوان  باه  را آنهاا  طاوررايج  باه 

 دهیم قرارمی فادهاورداسلاام و مااااسیااااشن یااام

 (Rıos & Recio, 2005) . میاومات  ديگار  ازساوي 

 افازاي   درحال روز روزبه ها بیوتیك به آنلی ها كلريبا

 فكار  باه  بشار  شاود  مای  باعاد  هألايان مسا   كاه  است

 عاوارض  باا  و مؤثر میكروبی عوامل ضد كردن جايگزين

 (. 1700و همكاران،  بهدانی) باشد كملر جانبی

 شناساايی  زمیناه  در گرفلاه  انجام تحیییاد براساس

 بیوتیكی آنلی متمیاو میزان تعیین و زا عوامل بیماري

 باه  نسابت  میاومات  میزان كه است مشتص شده آنها

 گرم هاي باسیل بین در سیفین وآموكسی سیفین آمپی

 جانس كفبسایال   در وياژه  انلروباكلرياسه به تیره منفی

متلفا   هااي   سويه بین در میاومت میزان و دراداد

 در و درااد  93 تاا  43 باین  اورئوس اسلافیفوكوكوس

 دراد 13 منفی كواگو ز هاي فوكو اسلافی ساير مورد

 هااي  بررسای  در .(Nwanze et al., 2007)باشد  می

 بین در سیفین آمپی به نسبت میاومت میزان شده انجام

 ترتیاب  باه  كفبسیالپنومونیه و یكف اشرشیا هاي سويه

 تااااده اساااش زارشاااگ دااادرا 4/97 و 0/49
(Gales et al., 2000). باه   نسبت میاومت همچنین

 ماننااد آمینوگفیكوزياادهايی و سیپروففوكساسااین

 افازاي   نیاز  آمیكاساین  و توبرامايساین  جنلامايسین،

 مااورد در .( (Keah et al., 2007اساات يافلااه

 UTI بیمااران مبالال باه    از شده هاي جدا اشرشیاكفی

 سایفین  درااد، آمپای  133سیفین  نسبت به آموكسی

 راد،د 04 سیپروففوكساسین نسبت به و دراد 4/99

 Mokhtarian et)بودند حساس 1/13 زوكسیم سفلی

al., 2007) .اشرشایاكفی  میاومات  ديگار  تحیییی در 

 ندا هنمود گزارش دراد 17 كوتريماكسازول را به نسبت
(Omidi, 1983). 

 هاي باكلري عفیه ديگر مشابه تحیییاد در حال آنكه

 ادراريمجااري   عفونات  باه  مبالال  از بیماران شده جد

 داروهااي  باه  نسابت  میاومتن میزا كه دهد می نشان

ساایفین  وآمپاای تلراساایكفین ن،اااااومايسیاااونك

 باشااد ماای دراااد 9/09، 7/74، 00ترتیااب  بااه

(Muhammad & Muhammad, 2005). تحییق 

 باا  جدياد  میكروبای  ضاد  تركیباد شناسايی جهت در

 گیاهاان . اسات  افزاي  درحال روز روزبه منشأ طبیعی

 كاه  باشاند  می فراوانی ثانويه هاي داراي ملابولیت عالی

 باا  دارويای  مناابع  تارين  مهم از عنوان يكی به توانند می

 شاامرده جديااد و ضاادقارچی ضاادباكلريايی اثااراد

 .(Oussalah & Caillet, 2007) شوند می

 در دارويای  گیاهاان  از ايران، اسلفاده سنلی طب در

 هااي  بیماري هاي پوسلی، ناراحلی ها، سوخلگی درمان

 اساات ملااداول اللهاااب و ساامی سااپلی ی،ااااعفون

(Shahidi, 2004).   كشت درخت فندق در اياران از

هاي بسیار قديم رواج داشله ولای تااريخ دقیاق     زمان

نیفوفري بر اين بااور اسات    .كشت آن مشتص نیست

باار در   وران حكومت هتامنشیان براي اولاین كه در د

 نام بارده شاده   (Ponot پنت)ها از گیاه فندق  نوشله

هااي   از گذشله(. 1713 منیعی، ؛1744، نام بی) است

عناوان دارو اسالفاده    دور از بر  و شااتون فنادق باه   

 (.1703، زرگر) شده است می

لحااظ  هاي طبیعی خاص از دلیل ويژگی هكشور ما ب

كه در  طوري هتنو  گونه فون و ففور بسیار ینی بوده ب

فاردي مثال    هاي منحصاربه  ها توده برخی از رويشگاه

فنادق   .هاي جنگفی فندق اسالیرار يافلاه اسات    توده

كاره شامالی    اي است كه در برخی از مناطق نیم گونه

 ،جمفاااه برخااای ازمنااااطق اياااران توساااعه دارد  از

زجمفاه  دنیاا ا حاضر در بسایاري از كشاورهاي    درحال
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درخات  . ه شاده اسات  تركیه درسطون وسیعی كاشال 

ام نا  هاي روینی است كه در باازار با   فندق داراي میوه

ااانايع متلفاا  مثاال  شااود و در فناادق عرضااه ماای

كاااربرد فااراوان دارد ... .سااازي و داروسااازي شااكالد

 تاوان در كارهااي هناري،    از چاوب آن مای    همچنین

ت اسالفاده  عناوان ساوخ   انايع دسلی و همچنین به

اي  درمجماو  ازنظار اقلصاادي فنادق گوناه     . شود می

از یات رقابات باا بسایاري     ارزش است كه قابفبسیار با

ايان درخات   . باشاد  ارزش ديگر را دارا مای درخلان با

از جنسای و ییرجنسای تكثیار    طريق متلف  اعم  هب

حاضر در برخی از نیااط كشاور    كند و درحال پیدا می

 ،شایاقی و همكااران  ) شاود  كاشله میاورد بایی  به

فناادق بااراو تیوياات باادن خااااه در دوره  (. 1749

. اسات وي میا هاا و معاده    رودهباراي  نیاهت، مفید و 

بردن سارفه، درد ساینه و    منظور ازبین روین فندق به

دراد روین  13مغز فندق تیريبا  . باشد كبد مفید مى

فنادق باراو    ،باشاد  دارد كه به رنگ زرد روشان مای  

آوردن فشار خون هم مفید است و چاون ماواد    پايین

قندو آن كم است و نیاز ماواد معادنى چشامگیرو     

ففاج،  مااران مبالال باه    مصر  فندق در مورد بی. دارد

و تحرياك  ( میگارن )سر  ، درد نیمه(پاركینسون)لیوه 

باه عییاده بیاراط خاوردن      .میل جنسى مفید اسات 

فندق میوو مغز بوده و خوردن پوست سبز و تازه آن 

  (.1747 ،راد پويا) ضد اسهال است

هااا بااه  توجااه بااه میاوماات روز افاازون باااكلريبااا 

یايسه خواص ضاد  اين بررسی م هد  ها، بیوتیك آنلی

رخلان فندق در و شاتون د بر  هاي باكلريايی عصاره

 ساافلیبیوتیااك وساایع طیاا   میايسااه بااا دو آنلاای

 و (Ciprofloxacin زوكسایم و سیپروففوكساساین  

(Ceftizoxime د تااا هاااي متلفاا  بااو رويشااگاه در

باكلرياال بار  و    مشتص گردد آياا از خاواص آنلای   

باا   .ود ياا خیار  توان اسلفاده نما  شاتون فندق هم می

ها از  بیوتیك ها به آنلی توجه به میاومت نسبی باكلري

هااي   بیوتیاك  بیوتیك گفله شده كه جز آنلی دو آنلی

وسیع طی  و جديد هسلند جهت میايساه اسالفاده   

 .شد

 

 ها و روش مواد
براسااس جادول زيار     :ها و محل برداشات  رويشگاه

 (.1704 ،مراقبی و همكاران) باشد می

اشله در مركز البرز ك 1703ق در سال بذرهاي فند

سال سان   13ها حدود  شدند و در زمان آزماي  پايه

ملار ارتفاا  داشاله و از     1تا  4ها حدود  پايه. داشلند

بارداري در   نموناه . ذر آماده بودناد  باه با   1707سال 

 .ماه انجام شدمرداد

ساايه  شاده را در   آوري هاي جمع در ابلدا بايد نمونه

 .دست دهناد شده و آب خود را از قرار داده تا خشك

ياك هفلاه    طای هاا در   روز و شااتون  7ها طای   بر 

 .اورد جداگاناه خارد شادند    هب سپس. دشدن  خشك

اسالفاده   سكن ماولینك براي اين كار از دسلگاه خرد

گاارم نمونااه خشااك و  13 گیاري  عصاااره بااراي .شاد 

ه هر منطیه را هاي ملعفق ب بر  و شاتوناز شده خرد

سااعت قارار    70اتانول باه مادد   ول جداگانه در محف

 (.1 عكس)داده شدند 

هااي   هاي موجود در ظر  ساعت محفول 70بعد از 

عباور داده و   13واتمن نمره ذ بر  و شاتون را از كای

اره از بااراي گاارفلن عصاا. بااالن ژوژه ريتلااه شااد بااه

 13دماي دسالگاه روي   .دسلگاه روتاري اسلفاده شد

 70فشار دسلگاه نیز  درجه براي اتانول انلتاب شد و

دقییه باه طاول    13تیطیر اتانول حدود  .انلتاب شد

بساله  هااي در  هااي حااال در وياال    صارهع. انجامید

گذاشاله   درجه 7ل جهت آزماي  میكروبی در يتچا

يك باه   هاي به نسبت يك به دو، سپس عصاره. شدند
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هااي   پنج و يك باه ده رقیاق شاده و از ايان عصااره     

 .اسلفاده گرديد شده جهت میايسه رقیق

 

 روش کشت

 شاامل  نو  باكلري گرم مثبتمطالعه چهار  اين در

(PTCC 1317 )Bacillus subtilis 

،(PTCC1347) Bacillus cereus , (PTCC 

1771) Staphylococcus aureus و(PTCC 

1730) Micrococcus luteus   و چهار نو  بااكلري

 Escherichia (PTCC 1799)گرم منفای  شاامل  

coli, ,(PTCC 1347)Klebsiella pneumonia،  

 (PTCC 1773 )aeroginosa Pseudomonas و 

(PTCC 1740 )enterocolitica Yersinia 

هاا از كفكسایون میكروبای     ايان بااكلري  . بررسی شد

. هاي عفمی و اانعلی اياران تهیاه شادند     مركز پژوه

هاا، از روش   نظور بررسی اثر ضد میكروبی عصااره م به

اورد ديسك ديفیوژن اسلفاده شد  ار بهانلشار در آگ

بااراي اياان منظااور بااا  .(1704، همكاااران عرفاانی و )

 (DMSO)دي ملیااال سولفوكساااايد   اسااالفاده از

 1:1و  1:4 ،1:13باه نسابت  هاا   حالل عصارهعنوان  به

میكرولیلااار از سوسپانسااایون  433. رقیاااق شااادند

 4/3ساعله با یفظت معاادل اسالاندارد    10میكروبی 

تريپلاوكیس  )TSA  كشت بر روي محییمك فارلند 

پس با اسالفاده از ساواب   تفییح شده و س( آگار سوي

سااپس . شااكل يكنواخاات پتاا  شاادند اساالريل بااه

 73ر و حااوي  ملا  میفای  1النك با قطار  هاي ب ديسك

هاي ماذكور بار روي    یفظتها با  میكرو لیلر از عصاره

  ساعت قطار هالاه عادم    17بعد از . ندپفیت قرار گرفل

هار ياك از   . گیري شاد  لیلر اندازه حسب میفیرشد بر

باار تكارار    7هاا   ها براي هر يك از باكلري اين یفظت

 DMSOلیلار  میكرو 73از ديسك بالنك حاوي . شد

باراي میايساه   . عنوان شاهد منفی اسلفاده گردياد  به

هاااي  از ديسااك هااا عصاااره وباایرضااد میكاثااراد 

 سیپروففوكساااااازين و سااااافلی زوكسااااایم 

(Ciprofloxacin و Ceftizoxime)  ( سااااااااخت

 .اسلفاده شد (شركت پادتن

روش  باه  و SPSSافازار   وسیفه نارم  آماري به تجزيه

 .بندي به روش دانكن انجام شد گروهآنالیز واريانس و 

 

 نتايج
هاي  كروبی عصاره اتانولی بر  رويشگاهنلايج ضدمی

عفیه تعدادي متلف  نشان دهنده اثراد ضدمیكروبی 

هاي اسلافیفوكوكوس ارئوس،  باكلري .ها بود از باكلري

كفبسیال پنومونیه، میكروكوكوس لوت وس و باسیفوس 

سااوبلیفیس در رويشااگاه مكاا ، اساالافیفوكوكوس   

ارئاااوس و اشريشااایا كفااای در رويشاااگاه فنااادقفو  

 عصااره  باه  البرز رويشگاه در ينوزاژوسودوموناس آئرو

فندق میاوم بودند كه در آنالیز آمااري و   بر  اتانولی

تجزيه  7-1در جداول . بندي دانكن حذ  شدند وهگر

واريااانس نلااايج ضاادمیكروبی عصاااره اتااانولی باار  

اسااس ايان   بر .هاي متلف  آورده شده است رويشگاه

ابال  یهاا و اثاراد مل   هاا، عصااره   جداول بین بااكلري 

هاا   ها در تماام رويشاگاه   هاي حساس و عصاره باكلري

رويشاگاه   رد. دار اسات  تفااود معنای  ییر از مك   هب

 .دار بود ها معنی تفاود بین عصاره مك  فیی

دهنااده  حساااس نشاان  هااي   بنادي باااكلري  گاروه 

با قارار گارفلن در     كفبسیال پنومونیه حساسیت با ي

هاي فندقفو، رويشگاه البارز باا    در رويشگاه (Aگروه )

 اماا . منشأ مك  و رويشگاه البرز با منشأ فندقفو باود 

هااي فنادق در    انولی بار  اين باكلري به عصااره اتا  

 عكس) (4 جدول)هاي مك  كامال  میام بود  رويشگاه

1). 

بیوتیاك   ها و دو آنلی بندي دانكن براي عصاره گروه

نحاوي   دار را نشان داد به اود معنیتف (كنلرل مثبت)
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زوكسیم با قرارگرفلن در گروه  بیوتیك سفلی كه آنلی

A ضااد میكروباای و عصاااره اتااانولی   بیشاالرين اثاار

گرفلن درگاروه  با قرار 13/1هاي فندق با یفظت  بر 

E ( 1جدول )ثر ضد میكروبی را داشت كملرين ا . 

وبی عصاره اتانولی شااتون  میكر بررسی فعالیت ضد

هااي     نشان داد كه بین رويشگاههاي متلف رويشگاه

 هااا باااكلري. شااود مشاااهده ماای متلفاا  تفاااود  

اسااالافیفوكوكوس ارئاااوس، كفبسااایال پنومونیاااه،   

در  باسایفوس ساوبلیفیس   و يناوزا ژسودوموناس آئارو 

میااوم   فلدقمك  به عصاره اتانولی شاتون  رويشگاه

مكا  و  فنادقفو    در رويشگاه البارز باا منشاأ   . بودند

ترتیاب میكروكوكاوس    هي فاوق با  ها باكلريعالوه بر 

و اشريشاایا كفاای نیااز ازخااود  ( 7 عكااس) لوت ااوس

آناالیز   درمیااوم  هااي   بااكلري . میاومت نشان دادناد 

تجزيااه  .بناادي دانكاان حااذ  شاادند آماااري و گااروه

وبای عصااره اتاانولی شااتون     میكر واريانس نلايج ضد

آورده شاده   9 -4در جاداول  هااي متلفا     رويشگاه

هاا و   ، عصارهها باكلرياساس اين جداول بین بر. است

 هاا در  ي حسااس و عصااره  هاا  بااكلري اثراد ملفابل 
تفاااود  (كاا بااا منشااأ م)و الباارز رويشااگاه مكاا  

( باا منشاأ فنادقفو   )رويشاگاه البارز    دار است در معنی

هاي فنادق   هاي اتانولی شاتون فیی تفاود بین عصاره

 .دار بود معنی
 

راساس دانكان  ب ها باكلريبندي  گروه 13در جدول 

دهناده   نشاان  هاا  باكلريبندي  گروه. آورده شده است

هاا اتاانولی    عصااره  اشرشیا كفای باه   حساسیت با ي

  .استهاي فندق  ونشات
بیوتیاك   ها و دو آنلی بندي دانكن براي عصاره گروه

نحاوي   دار را نشان داد به تفاود معنی( كنلرل مثبت)

در باا قرارگارفلن    زوكسایم  بیوتیاك سافلی   كه آنلای 

اثر ضد میكروبی و عصاره اتاانولی   بیشلرين(  Aگروه)

 گارفلن در باا قرار  13/1هاي فندق باا یفظات    شاتون

 . كملرين اثر ضد میكروبی را داشت (Eگروه )

 

 گیري بحث و نتیجه

هام بااكلري گارم    اين پژوه  نشان داد كه نلايج 

هم بااكلري گارم منفای نسابت باه عصااره       و مثبت 

 .اتانولی بر  فندق در رويشگاه مك  میاوم بودند

باكلري كفبسیال پنومونیه نسبت باه عصااره بار     

و  باود  سفندق در تمام مناطق به ییر از مك  حساا 

عصااره   اين باكلري نسابت باه   .قرار دارد A در گروه

هااا  يااك از رويشااگاه چاتاانولی شاااتون فناادق در هاای 

( 1791) مراقبی و همكااران  با نلايجحساس نبود كه 

منطیه نام بارده   چهارعصاره آبی فندق در  به رويبر 

 .مطابیت داردشده 

عصاره اتانولی بر  فندق در منطیه فندقفو نسابت  

باكلري از خود فعالیت ضد باكلري نشان داد   شبه 

هاي متلفا  نسابت باه     كه میزان حساسیت باكلري

باا منشاأ ايان    هاي فنادق   عصاره ملفاود بود اما پايه

بااكلري از   هفات منطیه در رويشگاه البرز نسبت باه  

 .باكلري نشان دادخود فعالیت ضد

كوكوس اورئوس نسبت باه عصااره   باكلري اسلافیفو

ر  فندق منطیه فندقفو و مك  میااوم باود   اتانولی ب

ايان دو منطیاه در    ي باا منشاأ  هاا  پاياه  هاي بر اما 

باكلري نشان خاایت ضد آنرويشگاه البرز نسبت به 

كاادام از  شاااتون فناادق در هاایچ عصاااره اتااانولی .داد

نسابت باه بااكلري    ( البارز و  فنادقفو  مك ،) مناطق

باكلري نشاان  اسلافیفوكوكوس اورئوس خاایت ضاد 

 (1791) مراقباای و همكاااران هاااي بااا يافلااهندادكااه 

دلیل تفااود   به كه اين اخلال  احلما   مطابیت ندارد

 .باشد گیري می شده در عصاره در حالل اسلفاده

نسابت باه عصااره اتاانولی      هاا  باكلريكدام از  هیچ

( فناادقفو منشااأبااا ) شاااتون فناادق در منطیااه الباارز
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  فنادق منطیاه   حساس نبودند اما عصاره اتانولی بر

بااكلري از  هفات  نسابت باه    (با منشأ فنادقفو ) البرز

سای در ايان تحییاق از خاود     بررباكلري مورد هشت

هااي   باكلري نشاان داد كاه در بررسای   خاایت ضاد 

عصاره آبی شاتون فنادق  ( 1791) مراقبی و همكاران

بااكلري   چهاار نسبت باه   (منشأ فندقفو) منطیه البرز

 .اكلري نشان دادبموردبررسی از خود خاایت ضد

كفی نسبت به عصاره اتانولی شاتون باكلري اشرشیا

حساس اسات و  ( با منشأ مك ) منطیه مك  و البرز

اما اين باكلري نسبت به عصاره  .قرار دارد Aدر گروه 

اتانولی بر  فنادق درمنطیاه مكا  میااوم باوده و      

باا  ) نسبت به عصاره اتانولی بر  فندق منطیاه البارز  

حساس اسات و  ( با منشأ فندقفو) لبرزو ا( منشأ مك 

مراقبای و   نلايج .قرار دارد BCو  Bترتیب در گروه  به

اين باكلري نسبت به نشان داد كه ( 1791)همكاران 

شاده   برده ساير مناطق نام عصاره آبی شاتون فندق در

 .در اين تحییق میاوم است

باكلري باسیفوس سرئوس نسبت به عصاره اتاانولی  

ر منطیاه مكا  حسااس اسات و در     شاتون فندق د

رويشگاه  درفندق مك   كاشتقرار دارد اما  A گروه

باكلري عصاره اتانولی شاتون نسبت البرز خاایت ضد

. گیرد قرار می B به اين باكلري كملر شده و در گروه

باكلري باسایفوس سارئوس نسابت باه عصااره آبای       

حسااس  ( منشأ مكا  ) شاتون فندق در منطیه البرز

قرار دارد و نسبت باه عصااره آبای     A ر گروهبوده و د

 قارار دارد   Bشاتون فندق در منطیه مك  در گاروه 

 .(1791، مراقبی و همكاران)

منظیه مك  نسبت به  عصاره اتانولی شاتون فندق 

باسیفوس سرئوس، میكارو   كفی،اشرشیا باكلري،چهار 

ینا انلركولیلیكاااا داراي كوكاااوس لوت اااوس و يرسااا

 ،Aترتیب در گاروه   و به باشد خاایت ضدباكلري می

A، B و B هاا باه    اما باا باردن ايان پاياه     .قرار دارند

 7رويشگاه البرز عصاره اتانولی شاتون فندق نسبت به 

ینا باسایفوس سارئوس و يرسا    كفی،اشرشایا  باكلري،

و اين  باشد انلركولیلیكا داراي خاایت ضدباكلري می

ارناد و  قارار د  Cو  A، Bترتیب درگاروه   ها به باكلري

ها حساسیت كملري نسبت به ايان عصااره از    باكلري

 .خود نشان دادند

منشاأ  ) عصاره اتانولی بر  فندق در رويشگاه البارز 

بهلري نسبت به خاایت ضدباكلري ( فلدقفو و مك 

عصااره   .هاي مادري مك  و فندقفو نشان دادناد  پايه

اتون فناادق در منطیااه مكاا  خاااایت  اتااانولی شاا

سبت باه عصااره اتاانولی شااتون     باكلري بهلري نضد

از خاود نشاان   ( منشأ مك ) فندق در رويشگاه البرز

 .داد

 عصاااره اتااانولی شاااتون فناادق در رويشااگاه الباارز

كاه   رتیااو اثار ضادباكلري نادارد در   ( منشأ فندقفو)

منشاأ  ) عصاره اتانولی بر  فنادق در رويشاگاه البارز   

وي رو بار باكلري اسات  داراي خااایت ضاد  ( فندقفو

شده در تحییق  برده باكلري نام هشتكلري از با هفت

 چهاااروي رعصاااره آباای شاااتون فناادق باار .اثاار دارد

اسات   گاذار شاده اثر  برده باكلري نام هشتباكلري از 

 .(1791، مراقبی و همكاران)

باكلري سودوموناس آئروژيناوزا نسابت باه عصااره     

فندق در هر سه منطیاه میااوم اسات    اتانولی شاتون 

ره اتاانولی بار  فنادق منطیاه     لی نسبت باه عصاا  و

اماا ايان    .قرار دارد Bفندقفو حساس بوده و در گروه 

منطیاه  ي نسبت به عصاره آبای شااتون فنادق    باكلر

مراقبی و )قرار دارد Aفندقفو حساس بوده و در گروه 

 (.1791، همكاران

با بررسای عصااره اتاانولی سااير گیاهاان دارويای       

و  ی ايان نا  اتاانول  توان نلیجه گرفات كاه عصااره    می

ها داشاله   عفیه باكلريگیاهان اثر ضدمیكروبی خوبی 

باه عصااره    میكروبی بهلري نسبتو حلی فعالیت ضد
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عناوان مثاال تحیییااد     به .آبی اين نو  گیاهان دارند

هااي   میكروبی عصااره له براي فعالیت ضاد گرف اورد

 :لی گیاهان دارويی به شرن زير استاتانو

 عفیاه  را كمای  وبیضادمیكر  فعالیت آبی حنا عصاره

 و آئروژيناوزا  ساودوموناس  منفای مانناد   گارم  باكلري

 فعالیات  داراي عصاره حال اين اين با دارد، اشرشیاكفی

 اسلافیفوكو  هاي عفیه گونه خوبی بسیار ضدمیكروبی

 اي مطالعه در .باشد مثبت می گرم هاي باكلري عنوان به

 مشاابهی  نلاايج  انجام شد همكاران و محمد توسی كه

 ,Muhammad & Muhammad) دآماا سااتبد

 باردن  ازباین  در عصااره حناا   تاأثیر  همچنین .(2005

 ساودوموناس  و اورئاوس  اسلافیفوكوكوس هاي باكلري

 .(Habbal et al., 2005) رساید  اثبااد  به آئروژينوزا

 هر عفیه خوبی را ضدمیكروبی فعالیت حنا الكفی عصاره

 وسااودوموناس اورئااوس اساالافیفوكو  باااكلري دو

 كنلارل اسالافیفوكوكوس   بااكلري  دو نیاز  و روژينوزاآئ

 ايان  .داد نشاان  خاود  از اشرشایاكفی  و اپیدرمیاديس 

 شاده  اسالتراج  حنااي  اجزاي كه كرد مشتص مطالعه

 ضادمیكروبی  فعالیات  داراي اتانول آلی حالل وسیفه به

 توسای  شاده  اسالتراج  حنااي  اجزاي به بهلري نسبت

 كاه  اسات  هتوجا  قابال  .باشاد   می آب میطر آبی حالل

 از همگای  پاژوه   ايان  در اسالفاده مورد هاي باكلري

 هاي بیوتیك آنلی ایفب به بوده و بیمارسلانی هاي ايزوله

 حنا هاي عصاره و ندمیاومت بود داراي نیز مورداسلفاده

 نمايناد  هاا جفاوگیري   بااكلري  ايان  رشاد  از توانسلند

 (. 1700، و همكاران بهدانی)

 میااادير همااه در گیاااه زرشااك اتااانولی عصاااره

( mg/ml 11.4 ،43 ،14 ،133)عصااره   موردبررسای 

 و هاي باالینی  سويه عفیه خوبی بسیار ضدباكلريايی اثر

نشاان   خاود  از ادراري مجااري  عفونات  عامل اسلاندارد

عفیه  19.7 آن رشد عدم هاله قطر میانگین حداكثر داد،

 هاي گونه تمام .باشد می اپیدرمايديس اسلافیفوكوكوس

ساارو  آقطاای، ،بارهناگ  ناه، گز) ردبررساایگیااهی مو 

طاور   به توانسلند (عف  چاي زرشك، دم اسب، كوهی،

مثبااات  گااارم هااااي بااااكلري رشاااد از كامااال

 اساالافیفوكوكوس  و اسینلوباكلركالكواساالیكوس)

 هاا  بااكلري  تارين  حساس  نمايند جفوگیري( اورئوس

 اساالافیفوكوكوس اسااینلوباكلر كالكواساالیكوس، 

 و اپیدرماياااديس اسااالافیفوكوكوس اورئاااوس،

 بیشالرين قطار   كاه  ساپروفیلیكوس اسلافیفوكوكوس

 هااي  بااكلري ) 13/1ترتیاب   باه  آنهاا  رشاد  عدم هاله

عفیااه باااكلري ) 11( هاااي بیمااار از نمونااه جداشااده

 4/10و ( ه بااكلري اسالاندارد  عفیا ) 7/19 ،(اسلاندارد

 .بودند( عفیه باكلري اسلاندارد) ملر میفی

وژينااااوزا، ائر سااااودوموناس هاااااي باااااكلري

 پروت اوس  و پنومونیاه  كفبسایال  سایلروباكلرفروندي، 

 میاومات  موردبررسای  گیاهاان  باه  میرابیفیس نسابت 

 در الكفی گیاهان عصاره همچنین. دادند نشان بیشلري

 را نشان ضدباكلريايی اثر بهلرين mg/ml 133 میادير

  (.1700، و همكارانكیايی ) دادند

رسای مشاتص   اين برتوان گفت كه در  درپايان می

بیوتیااك  گرديااد كااه خااواص ضاادباكلريايی دو آنلاای

در بازار كه در اين آزماي  موردبررسای قارار    موجود

. آمده از فندق بیشلر باود  دست ههاي ب گرفت از عصاره

هاي فندق باه سااير    گردد عصاره نابراين پیشنهاد میب

هاا تففیاق گاردد و نلیجاه مجادد موردبررسای        گونه

 .گیردقرار

 

 اريزسپاسگ
بررسی : میاله حاال قسملی ازنلايج طرن پژوهشی

ملاانولی و   هاي آبای، اتاانولی،   اثر ضدمیكروبی عصاره

مصااوب در هاااي فناادق  كفروفرماای باار  و شاااتون

ري بااوده كااه  اسااالمی واحااد شااهر  دانشااگاه آزاد 
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 .گردد دانشگاهی تیدير و تشكر مین واحاد  وسیفه از مسااعدد همكااران محلارم آ    بدين
 

 اسیديله خا  فصل خشك دومارتن گسلرش يافله/اقفیم ارتفا  آدرس

 9/1 لوم سیفت 7 فرا سرد/خیفی مرطوب نو  ال   1743 گردنه حیران-فندقفو

 9/1 لومی 3 سرد فرا/ ال  نو  مرطوب خیفی 1743 هشلپر-تال 

 7/0 لوم رسی/لوم  آبیاري نیمه خشك 1733 كرج-البرز
 

 

 

 

 

 

 

 
 71های در محلول  نمونه -1 عکس

 
 های فندق در رویشگاه مکش تجزیه واریانس عصاره اتانولی برگ -1 جدول

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 ns 734. 117.443 7 ها باكلري

 ns  331. 917.130 7 عصاره

 ns  111. 113.971 11 ها باكلري ×عصاره 

  141.377 73 خطا

    كل

Ns = 4دار در سطح  اخلال  معنی =* معنی اخلال  بی% 
 

 فندقلوهای فندق در رویشگاه  تجزیه واریانس عصاره اتانولی برگ -2جدول 

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 * 01.437 4 ها باكلري

 * 1119.111 7 عصاره

 * 44.479 13 ها باكلري ×عصاره 

  7.114 13 خطا

   93 كل

Ns = 4ر سطح دار د اخلال  معنی *= معنی اخلال  بی% 
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 (منشأ مکش)های فندق در رویشگاه البرز  اتانولی برگ  تجزیه واریانس عصاره - 3جدول 

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 * 141.770 1 باكلريها

 * 1431.117 7 عصاره

 * 41.470 17 ها باكلري ×عصاره 

  7.477 43 خطا

   134 كل

Ns = 4دار در سطح  اخلال  معنی *= معنی اخلال  بی% 
 

 
 (منشأ فندقلو)های فندق در رویشگاه البرز  اتانولی برگ تجزیه واریانس عصاره -4جدول 

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 * 130.404 1 ها باكلري

 * 1717.413 7 عصاره

 * 49.074 17 ها باكلري ×عصاره 

  7.719 43 خطا

   134 كل

Ns = 4دار در سطح  خلال  معنیا *= معنی اخلال  بی% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه کشت باکتری کلبسیال پنومونیه -2 عکس
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 های مکش، فندقلو، های فندق در رویشگاه اتانولی برگبراساس حساسیت به عصاره  ها باکتریبندی  گروه – 5جدول 

 (منشأ فندقلو) البرز  و رویشگاه( منشأ مکش) رویشگاه البرز 

    بندي گروه 
 

 شگاه البرزروي

 (منشأ فندقفو)
 Bacteria مك  فندقفو (منشأ مك )البرز  رويشگاه

BC B - - E,coli 

D F D - Bacillus cereus 

C C - - Staphylococcus aureus 

BC C BC - B. subtilis 

A A A - Klebsiella pneumonia 

- - B - pseudomonas aeruginosa 

D E CD - Micrococcus luteus 

AB D B - Yersinia enterocolitica 

 

 
 ، های مکش های فندق در رویشگاه بندی عصاره اتانولی برگ گروه -6جدول 

 (منشأ فندقلو)و رویشگاه البرز ( منشأ مکش)قلو، رویشگاه البرز فند
 

 بندي گروه عصاره

 E 13/1یفظت 

 D 4/1یفظت 

 C 1/1یفظت 

 A زوكسیم سفلی

 B سیپروففوكسازين

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 نمونه کشت باکتری میکروکوکوس اوتئوس -3عکس 

www.sid.ir
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

 2791، زمستان 73شماره   ،9سال  /پژوهشی گیاه و زیست بوم -فصلنامه علمی                                                          
 

13  

 

 

 
 های فندق در رویشگاه مکش تجزیه واریانس عصاره اتانولی شاتون -7جدول 

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 * 717.440 7 هاباكلري

 * 419.914 7 عصاره

 * 114.143 11 هاباكلري ×عصاره 

  10.933 73 خطا

   13 كل

Ns = 4دار در سطح  اخلال  معنی *= معنی اخلال  بی% 
 

 رویشگاه البرز با منشأ مکشفندق  های جزیه واریانس عصاره اتانولی شاتونت -8جدول 

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 * 119.441 1 ها باكلري

 * 1347.433 7 عصاره

 * 41.133 0 ها باكلري ×عصاره 

  14.741 73 خطا

   74 كل

Ns = 4دار در سطح  اخلال  معنی *= معنی اخلال  بی% 
 

 
 های فندق در رویشگاه البرز با منشأ فندقلو اتونتجزیه واریانس عصاره اتانولی ش -9جدول 

 Sig میانگین مربعاد زاديآدرجه  منبع

 710ns. 71.941 1 ها باكلري

 * 441.141 7 عصاره

 131ns. 10.941 0 ها باكلري ×عصاره 

  71.109 73 اخط

   74 كل

Ns = 4دار در سطح  اخلال  معنی *= معنی اخلال  بی% 
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 های مکش،  های فندق در رویشگاه اس حساسیت به عصاره اتانولی شاتونبراس ها باکتریبندی  گروه -11جدول 

 (منشأ فندقلو)و رویشگاه البرز ( منشأ مکش)رویشگاه البرز 

   بندي گروه 

 رويشگاه البرز 

(منشأ فندقفو)  

 رويشگاه البرز 

(منشأ مك )  

 Bacteria مك 

 A A E,coli 

 B A Bacillus cereus 

- - - Staphylococcus aureus 

- - - B.subtilis 

- - - Klebsiella pnoumoniae 

- - - pseudomonas aeruginosa 

- - B Micrococcus luteus 

 C B Yersinia enterocolitica 
 

 

 البرز  های مکش، رویشگاه های فندق در رویشگاه بندی عصاره اتانولی شاتون گروه -11ول جد

 (منشأ فندقلو)و رویشگاه البرز ( منشأ مکش)

 بندي گروه عصاره

 E 13/1یفظت 

 D 4/1یفظت 

 C 1/1یفظت 

 A زوكسیم سفلی

 B سیپروففوكسازين

 

 منابع
 عفیاه  حناا  اتانولی و آبی هاي عصاره باكلريايی  ضد فعالیت بررسی.1700 .ادقیانص.ع ، ومحمدزاده.ر.ع قزوينی،.ك ،.م،بهدانی

 14 گنابااد دوره  درماانی  بهداشلی خدماد و پزشكی عفوم دانشگاه فصفنامه. نوزاژي آئرو سودوموناس و اورئوس اسلافیفوكوكوس

   .1شماره

 

 .اداره كل آمار و اطالعاد ريزي و بودجه، اونت برنامهمع د كشاورزي،راوز انلشاراد .آمار و مرايا خشكبار .1744 .نام بی

 

 .، تهران، انلشاراد رادپويا«رمانىهاو یذاد شگفلى». 1747 .ا .رادپويا،ع

 

 . انلشاراد دانشگاه تهران. گیاهان دارويی.1703.زرگر،ع
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ن و لزوم توسعه آن باا مشااركت   هاي ايرا فندق گونه با ارزش و ناشناخله جنگل .1749 .دلفان اباذري.ب، و .وشقاقی افضلی،

 .1749پايیز  .70شماره  .مرتع مجفه جنگل و .مردم

 

و ديساك ديفیاوژن آگاار در تعیاین حساسایت آنلای        E.test میايساه دو روش  .1704 .چوبینه.و ح ،صفدري.ر، .،يعرفانی

 .باه بیمارسالان شاريعلی تهاران    كننده  ان مبلال به عفونت ادراري مراجعههاي اشرشیا كفی جداشده از بیمار بیوتیكی سويه
 .1704تیر  .درمانی همدان -مجفه عفمی دانشگاه عفوم پزشكی و خدماد بهداشلی

 

هااي   مسلیرشده در كرج با پايه هاي فندق میايسه تغییراد ريتلی پايه .1704 .خانجانی شیراز.ب ،زاده متینی.، م.مراقبی،ف

 .17شماره  .ت بوممجفه گیاه و زيس .مادري در دو منطیه مك  و فندقفو

 

هااي فنادق    ثر ضد میكروبی عصاره آبی بر  و شاتونبررسی ا .1791 .حیدري.و هخانجانی شیراز، .ب ،تیموري.م ،.ف.مراقبی

 .71شماره .مجفه گیاه و زيست بوم .هاي طبیعی و دست كاشت در تعدادي از رويشگاه

 

 .1713تیر  .11شماره  .مجفه بایبان میوه جاد خشك فندق،.1713.ع.منیعی،ع

 

 به مبلال بیماران از شده جدا هاي باكلري عفیه دارويی گیاه گونه 4 اتانولی عصاره ثیرأت .1709 .قائمی.عو  ،مازندرانی.م ،.ا،کیايی

 .سال نهم .دوره دوم .77فصفنامه گیاهان دارويی شماره  .گرگان شهرسلان در ادراري عفونت مجاري
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