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جامعة بغداد  /كلية التربية –ابن الهيثم

اخلالصة:

استتتهد ا الد ارستتح الحاليتتح تت اير المستتتكحو الاحتتول ا ايحت لاتتم متتن قشتتور ولت

التفتا األكضتر  Pyrus malusالمححت

امتتار نبتتاا

ت نمتو اتعز عتز ا متن الباتريتا عزلتتان متن الباتريتا

الستتالبح لمحتتون اترام  )Proteus vulgaris ,Escherichia coliوعزلتتح متتن الباتريتتا المو بتتح

لمحون ارام .)Staphyllococcus aureus

اظهرا نتائج الفعاليح التابيطيح لمستكحص القشور والح

الاحول بطريقح ا قراو تفاوتتا ت

ت ايرهمتتا ت تتاا الباتريتتا المشتتمولح بالد ارستتح اذ اتتان مستتتكحو القشتتور الاحتتول اااتتر عاليتتح تابيطيتتح

مقارنح بمستكحو الح

الاحول ،و اانتا باتريتا  P. vulgarisا ااتر تت ا ار بمستتكحو القشتور

حي تتز ات تتان قطت تتر منطقت تتح التاب تتيط  )2.2،2،1.5،0.9ست تتم عنت تتد التراايت تتز )400،200،100،40

محغم/متتم عحتتا التتوال  ،ت حتتين لتتم يتتلار مستتتكحو الحت

الاحتتول

ت الباتريتتا المتتذاور  .تحتهتتا

باتريتتا  S. aureusحيتتز اتتان قطتتر التابتتيط  )1،0.9ستتم عنتتد التراي تزين  )400،200محغم/متتم
بالنستتبح لمستتتكحو القشتتور و اتتان قطتتر منطقتتح التابتتيط لمستتتكحو الح ت

التراايز  )400،200،100محغم/مم عحا التوال ،

 )1،0.8،0.7ستتم عنتتد

حين ان باتريا  E. coliلتم تظهتر ان نتو

متتن ا ستتت ابح التابيطيتتح ت تتاا المستكحص تين المتتذاورين  ،لقتتد اظهتتر الاشتتال عتتن الفع ونتتاا ت

المستكحصين المذاورين و ود هذا الماد الفعالح يهما.

احماا مفتاحيح :التفا ا كضر  ،الفعاليح ضد المياروبيح  ،الفينو ا.
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مجلة كلية التربية األساسية

925

العدد الثالث والستون0202 /

تأثير مستخلص الكحول االثيلي لكل من قشنور ولن ثمنرر التانر األخضنر المحلني  Pyrus malus L.pro parteفني
نمو بعض انواع البكترير الممرضة ................................................................................

سندس عبد المهيمن  ،استبرق عزالدين محمود  ،إنعام عبد القادر

يعتود نبتاا التفتا ا كضتر المححت

 Pyrus malusالتا العائحتح الورديتح ،)1 Rosaceae

الشتتعب حيتتز يستتتكدم امضتتاد لحباتريتتا وطتتارد لحغتتازاا ومحتتين ومتتدرر

يستتتكدم التفتتا

ت الط ت

ا سقربوط و

اوربا يستكدم قشر التفا لععا ا ضطراباا المعويتح ماتم ا ستهام والزحتار وستوط

هضم ومستهم ومستان وهتو مفيتد لعتعا امترار الصتفراط والسترطان وداط الستارن والمعريتا وداط

الهضم اذلك تستكدم اتم متن تذور ولحتاط واوراق التفتا امضتاداا لحباتريتا حتواطهتا عحتا متاد

 )2 Phoretinوتحتون ا وراق ايضا عحا ماد  Folinبنسبح  %2.17المضاد لحباتريا المو بتح

والستتالبح لمحتتون ا ترام  ،امتتا البتتذور ه ت ستتامح اذا متتا اكتتذا باميتتاا ابيتتر حتواطهتتا عحتتا ستتيانيد
الهيدرو ين .)3

ام  100ارام متن امتار التفتا تحتتون عحتا  58اترام متن الستعراا الح ارريتح و  84.4اتم متن

الماط  0.2،ام من البروتين 0.6 ،ام من الدهن  14.5،ام متن الاربوهيتدراا  1،اتم متن اليتاال،
 0.3اتتم متتن الرمتتاد  7،محغتتم االستتيوم  1،محغتتم ستتفور  0.3،محغتتم حديتتد  1 ،محغتتم صتتوديوم 10 ،
محغم بوتاسيوم وايرها من المواد ا كرى .)2

تش تتير د ارس تتح  )4ال تتا ان عالي تتح قش تتور التف تتا ت تتاا باتري تتا  Salmonella sp.تع تتود ال تتا

المراباا الفينوليح المو ود يها حيتز تو تد مشتتقاا الفينتو ا ت امتار التفتا ماتم Flavonols

و Dihydroflavonolsو  Anthocyaninsو

 flavansو

 Catachenو

 Dihydrochalonesو  )6،5 Epicatachinوهت ت مرابتتاا ايض تتيح اانوي تتح تبن تتا ت ت النب تتاا
ا ستتت ابح صتتابح ماياروبيتتح او نتي تتح ال تترو وه ت تتاتتون متتن ححقتتح اوروماتيتتح واحتتد او اااتتر

وم موعح واحد او ااار من ت .)7،6 OH

السنين ا كيتر لوحظتا الفائتد متن المنت تاا الطبيعيتح و بتا كو الحاويتح عحتا الفينتو ا

والفين تتو ا المتع تتدد حي تتز يعتق تتد ان له تتا دور ت ت الص تتحح وتكفي تتال احتم تتام ا ص تتابح ب تتا مرار

المزمنح حيز يو د ااار من  6000مرا
ت

ينول ماتشال لحد ا ن  )7بعد ان اان  800مرا

تتتر الستتبعينياا متتن القتترن الماض ت  .)6ولتتذلك قتتد اس تتهد ا الد ارستتح الحاليتتح احتتد النباتتتاا

الحاويح عحا الفينو ا والمستعمحح عحا نطاق واسع ت بحتدنا وتت اير هتذا النبتاا عحتا بعتر انتوا
الباتريا الممرضح الشائعح.
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املواد وطرائق العمل:

جمعععل العينعععاا النباتيعععة تتتم متتع العينتتاا النباتيتتح متتن منطقتتح ال ارشتتديح ت بغتتداد بتتتاري

 2008/5/4اذ قطفا الامتار اتم نظفتا اتم قشترا وعزلتا القشتور عتن الحت
بالظتتم وطحنتتا القشتتور والح ت

و ففتا القشتور والحت

بواستتطح المطحنتتح  ،اتتم وضتتعا ت قنتتان معتمتتح ومعقمتتح وحفظتتا

بالاع ح بدر ح حرار  º)4م مد  )7-1ايام لحين ا ستعمام .)8

العععز ا وا وسععاز الزرعيععة اكتتذا متتن مستشتتفا متتن حتتا ا ا صتتابح بالتهتتا

البوليح وحا ا ا سهام والتها
/ابن الهيام.

الم تتارن

العيتون و شكصتا ت مكتبتر ا حيتاط الم هريتح ت احيتح التربيتح

المضاداا الحيوية استعمحا ام من المضاداا الحيويح المضاد لحباتريا ا تيح :

، )10mcg Streptomycin ، )10mcg Norfloxacin ، (25mcg) Amoxicillin

،)100mcg Piperacillin ، )10mcg Gentamycin، )30mcg Chloramphenicol

. )30mcg )Vancomycin ، )10mcg Imipenem
تحضععير مسععتالك الكحععول ا ثيلع للقشععور واللع

ام لام متن مستحوق القشتور والحت

حد ت
ا ايح

اتبعتتا طريقتتح  )9حيتتز وزن )20

ال تاال لحنبتاا ووضتع ت اشتتبان  )Thumbleاتم عحتا

هتاز ا ستتكعو المستتمر  )Soxhlet apparatusواستتعمم  )150متم متن الاحتوم

 ،%)95استمرا عمحيح ا ستكعو مد سبع ساعاا بدر ح حترار  º)60م بعتدها رشت

ام مححوم بورق ترشي

، )Whatman No.1ام ترك المححوم لي ال بالم ففح بعتد ذلتك تتم وزنت

لمعر تتح نستتبح المستتتكحو متتن التتوزن ال تتاال لحعينتتح النباتيتتح .وزن بعتتد ذلتتك  )4اتتم متتن مستتحوق

القش تتور والحت ت

و اذيت ت

تت

 )10م تتم م تتن الم تتاط المقط تتر و  %)0.05م تتن م تتاد Tween 80

لححصوم عحا ترايز  )400محغم /مم ووضتع المستتكحو ت قنتان معقمتح ومعتمتح اتم استتعمحا

بعد ذلك مباشر .

الكشف عن الفالفوناا :اتبعا طريقح  )10لحاشال عتن الفع ونتاا حيتز احت

م تتن ا تتم م تتن مس تتحوق القش تتور والحت ت

ال تتاال م تتع  )50م تتم م تتن الاح تتوم ا ايحت ت

 )10اتم

 ،%)95رشت ت

المححتتو ن وتراتتا ليبتتردا اتتم اضتتيال التتا اتتم واحتتد منهمتتا بضتتع قطتراا متتن مححتتوم احوريتتد الحديتتديك
 ،%)1ودم ظهور الحون ا كضر المزرق عحا احتواط المستكحصان عحا الفع وناا.
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ااتبععار حساسععية البكتريععا تجععاا المضععاداا الحيويععة اتبعتتا طريقتتح  )11والمستتما طريقتتح
 Kirby-Bauer Diskحيز زرعا العز ا الباتيريح

وسط المرق المغذن ام حضتنا لمتد

 )6ستتاعاا بدر تتح ح ترار  º)37م  ،اتتم بعتتد ذلتتك حضتترا ا طبتتاق الحاويتتح عحتتا وستتط ا اتتار

المغذ ن وقسما ا طباق بقحم التعحيم الا امانيح ا زاط متساويح ووضع رقم لام مضتاد حيتون استفم

ام طبق ووضعا معامحح السيطر

الوستط عمحتا اتعز ماترراا لاتم باتريتا اتم وضتعا ورقتح

ترشتتي واحتتد حاويتتح عحتتا المضتتاد الحيتتون ت اتتم تتزط متتن ا

تزاط الامانيتتح ،حضتتنا ا طبتتاق

بدر ح حرار  º)37م ولمد  )48-24ستاعح ،وبعتد الحضتن تتم قيتاس اقطتار منتاطق التابتيط لاتم
مضاد حيون وقورنا مع مارراا معامحح السيطر الكاليح من المضاداا الحيويح .
ااتبععار حساسععية البكتريععا تجععاا مستال ع الكحععول ا ثيلع

اتبعتا نفتتس الطريقتتح اعتتعا

ولان باستكدام التراايز ا تيح  )400،200،100،40محغم/مم لام من مستكحص القشور والح

حيز قسما ا طباق بقحم التعحيم الا اربعح ا زاط متساويح ووضع رقم لام ترايز ووضتعا معامحتح

الستيطر ت الوستط لغترر المقارنتح وعمحتا ايضتا اتعز ماترراا لاتم باتريتا وبعتد الحضتن قيستا
اقطار مناطق التابيط لام ترايز وقورنا مع مارراا معامحح السيطر .
التحليععععل ا ح ععععا

اس تتتعمحا طريق تتح  ANOVAلحتححي تتم ا حص تتائ وعن تتد مس تتتوياا

احتماليتتح  )0.05،0.01،0.001وذلتتك لغتترر تقتتويم ا كتع تتاا ت نتتتائج المعتتامعا متتن حيتتز
اونهتتا معنويتتح بتت اير المتتاد ) او اكتع تتاا ايتتر معنويتتح نتي تتح ا كطتتاط المكتبريح).اتتذلك لغتترر

المقارنح بين نتائج ت اير

النتائج واملناقشة:

مستالك الكحول ا ثيل للقشور ول ثمار التفاح بينا عمحيح استكعو قشور امتار

التفا المحح بواسطح الاحوم ا ايح ان النسبح المئويح لاميح المستكحو الا الوزن ال اال بحغا
 % )35امتتا الح ت

ا ايح

اتتان  ، %)25وبمتتا ان الفينتتو ا تو تتد ت امتتار التفتتا وتتتذو

ت الاحتتوم

 )6،5ن ذلك يتوا ق مع نتي ح الاشال المو بح عن الفينو ا لاع المستكحصين .

تععيثير المضععاداا الحيويععة تجععاا البكتريععا تبتتاين المضتتاداا الحيويتتح بت ايراتهتتا ت تتاا ا نتوا

الباتيريح حيز ياتون بعضتها ذا تابتيط اكتيتارن لعنتوا الباتيريتح ت حتين ان بعضتها ذو استتعمام
واسع ضد ا نوا الباتيريتح وعمومتا قتد اظهترا نتتائج ا كتبتار تباينتا ت قتدر المضتاداا الحيويتح

المس تتتكدمح ت تتاا ا نت توا الباتيري تتح وتح تتا مس تتتوى احتمالي تتح  )0.05،0.01،0.001حي تتز اان تتا
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باتريتتا  E. coliاااتتر ا نتوا الباتيريتتح مقاومتتح لحمضتتاداا الحيويتتح تحتهتتا باتريتتا  P. vulgarisاتتم
باتريتا  S. aureusشتام  )1وتتفتق هتذا النتي تح متع متاذارا  )12متن ان باتريتا  E. coliتقتاوم

عدد من المضاداا الحيويح لذلك ه معرو ح ب نهتا  Multi-resistant to drugولانهتا قتد تاتبط
متتن بعتتر المستكحصتتاا النباتيتتح وتتفتتاوا در تتح المقاومتتح بتتين الستتع ا الباتيريتتح والعائتتد لتتنفس

النو .

متن الشتام  )1يعحتتظ ان معظتم العتتز ا الباتيريتح اانتا نوعتتا متا مقاومتتح لحمضتاداا الحيويتتح

وقد يعود ذلك اون الباتريا المعزولح اتا من بيئح المستشتفياا والستيطر عحيهتا تاتون صتعبح )13

واانتتا القتتدر التابيطيتتح لحمضتاداا الحيويتتح وتحتتا مستتتوى احتماليتتح  )0.05،0.01،0.001ااارهتتا
عاليح المضاد  Imipenemوتعا  Norfloxacinام  Chloramphenicolوام Gentamycin

ومن ام  Piperacillinوتتعا  Streptomycinاتم  Amoxicillinواكيت ار  Vancomycinالتذن
اان اقحهم عاليح وااارهم مقاوم من قبم الباتريا المدروسح.

يعت تتود المضت تتاد الحيت تتون )(N-formimidoylthienamycin

 Imipenemالت تتا م موعت تتح

 Carbapenemsوه احدى م اميع عقاراا  ß-Lactamالت تابط بناط ال دار الكحون لحباتريتا

وهو من العقاراا الشائعح ا ستعمام ويلار بشام عتام ت تاا الباتريتا الستالبح والمو بتح لمحتون اترام

والباتريا العهوائيح عحا حد سواط وبتراايز قحيحح ويماتن ان تلكتذ عتن طريتق الفتم ن ستميتها قحيحتح
بالنسبح لعنسان ولان يابط من قبم انزيم  dehydropeptidaseالمو ود

اير عام .)14،13

احيح ا نسان ي عح

امتتا المضتتاد الحيتتون  Norfloxacinقتتد ااتتر ايضتتا ت الباتريتتا المو بتتح والستتالبح لمحتتون ا ترام

ش تتام  )1ويع تتود ه تتذا المض تتاد ال تتا م موع تتح  Quinolonesوم تتن العق تتاراا الش تتائعح ا س تتتعمام
وتت ت ايرا يا تتون بش تتام ك تتاو عح تتا تاب تتيط بن تتاط  DNAالباتري تتا ولانت ت

الحوامم وذلك ن يسب

اضرار لحغضاريال الناميح .)13

يوص تتال لعطف تتام والنس تتاط

يستتتعمم المضتتاد الحيتتون  Chloramphenicolعحتتا نطتتاق واستتع واتتبط نمتتو الباتريتتا المو بتتح
والسالبح لمحون ارام عحا حد سواط يعتود هتذا المضتاد التا م موعتح  Aminoglycosidesوتعتزى
عاليت الا تابيط بناط البروتيناا

الباتريا ولان

نفس الوقا يابط بناط البروتين

ا نستان

الريبوستوميح  S50ت مايتواونتدريا ا نستان وبالتتال يتلار
عتن طريتق ارتباطت متع الوحتد الفرعيتح ا

عحا نكا العظم .)15
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ام تتا المض تتاد  Gentamycinه تتو واس تتع ا س تتتعمام وي تتلار ت ت الباتري تتا العص تتويح العهوائي تتح

الستالبح  E.coliو  P.لمحتون اترام وبعتر انتوا الباتريتا المو بتح لمحتون اترام شتام )1وهتو يعتود

ايضتتا التتا م موعتتح  Aminoglycosidesوتعتتزى عاليتت التتا تابتتيط بنتتاط البروتينتتاا ت الباتريتتا
ولان

نفس الوقا ل ت اير سم ت اا الاحا والعص

القحف الاامن لعنسان .)14

ت ت ح تتين يع تتود المض تتاد الحي تتون  Piperacillinال تتا م موع تتح  ß-Lactamالتت ت تا تتبط نم تتو

ال دار الكحون لحكحيح الباتيريح ويلار

المو بح لمحون ارام شام  )1ولان

بعر انوا الباتريا السالبح لمحون ارام ااار متن الباتريتا

نفس الوقا يسب

حساسيح لعنسان .)13

امتتا المضتتاد  Streptomycinهتتو يعتتود التتا م موعتتح  Aminoglycosidesذو ا ستتتعمام

الواستتع ويتتلار ت الباتريتتا المو بتتح والستتالبح لمحتتون ا ترام شتتام )1وهتتو متتن العقتتاراا القديمتتح الت ت

استبدلا ب كرى ديد ذاا سميح اقم .)14

اظهرا باتريا  E. coliمقاومح تامح ت اا المضتاد الحيتون  Amoxicillinشتام )1حيتز لتم

يان ل ت اير

الباتريا المذاور امتا باتريتا  P. vulgarisو  S.aureusقتد تت ارا بشتام قحيتم

بالمضتتاد الحيتتون المتتذاور يعتتود هتتذا المضتتاد التتا م موعتتح  ß-Lactamوقتتد يعتتود ذلتتك التتا قابحيتتح

ا نوا الباتيريح الاعز عحتا انتتاا انتزيم  ß-Lactamaseالتذن يترتبط بححقتح  ß-Lactamويعمتم
عحا تحطيم هذا الححقح ومن ام شم المضاد الحيون عحا القيام بعمح

.)15

اما المضاد ا كير هو  Vancomycinببتيد سارن ياتبط بنتاط تدار الكحيتح الباتيريتح وهتو ضتيق

ا ستعمام و عاليت تكتحال عن عاليح بقيح م موعح  ß-Lactamوهو مضاد ستام بالنستبح لعنستان
ويستتتكدم لمعال تتح ا صتتاباا بباتريتتا  S.aureusلتتذلك قتتد ااتتر قتتط ت الباتريتتا المتتذاور قتتط
شام.)14،13 )1

تعععيثير مسعععتالك الكحعععول ا ثيلععع تجعععاا البكتريعععا اظه تترا نت تتائج ترااي تتز مكتحف تتح م تتن

مستكحص الاحوم ا ايح لقشور ول

امار التفا المحح ت اي ار متفاوتا بالنسبح لحباتريا المدروستح

وتحت تتا مست تتتوى احتمالي ت تتح  )0.05،0.01،0.001شت تتام 2و (3وق ت تد يع ت تتود هت تتذا التفت تتاوا ال ت تتا ان

مستكحصتتاا النبتتاا الفينوليتتح تحتتتون عحتتا  glycosidicوربمتتا تتستتب

ت عتتدم القتتدر عحتتا تابتتيط

عدد من الاائناا الم هريح او ان طريقح ا قراو والحفر تعط نتائج اقم عاليح وذلك لقحح الح م
او الترايتتز المطحتتو وتستتتكدم هتتاتين الط تريقتين لبيتتان الفعاليتتح قتتط ، )16وتشتتير النتتتائج التت تتتم

الحصوم عحيها الا ان مستكحو الاحوم ا ايح لحقشور ذو عاليتح تابيطيتح اااتر متن المستتكحو
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شام  2و ) 3وهتذا النتي تح تتفتق متع متا ذاترا  )4متن ان لقشتور التفتا تت اي ار ت تاا

الباتريتتا حت تواطا عحتتا الفينتتو ا  ،وحيتتز ان المرابتتاا الفينوليتتح تت استتد ت تفتتاععا عاليتتح التتا

اوانينتتاا مضتتاد لحباتريتتا و تتذور حتتر ولهتتا القتتدر عحتتا تعطيتتم ا دمصتتاو المياروبت وا نزيمتتاا
والبروتيناا الناقحح لحغعال الكحون .اما المياانيايح التت يعتقتد انهتا المستلولح عتن ستميح الفع ونتاا
ت اا ا حياط الم هريح المدروسح تشمم تابتيط ا نزيمتاا بواستطح المرابتاا الملاستد متن المحتمتم

كتتعم التفاعتتم متتع م موعتتح  Sulphhydrylاو كتتعم تفتتاععا ايتتر متكصصتتح متتع البروتينتتاا
)16،7لذلك قد تعزى لها الفعاليح التابيطيح  .يعحظ من الشام  )3ان مستكحو الاحوم ا ايح

لحقشور اان ااار عاليح تابيطيح ت اا باتريا  P. vulgarisوS. aureus
ل ت اير يذار عحتا باتريتا  E.coliامتا مستتكحو الاحتوم ا ايحت لحت

حين ان انت لتم ياتن

قتد اتان ذو تت اير ضتعيال

عحتتا الباتريتتا المدروستتح عتتدا باتريتتا  S. aureusشتتام )2وعحتتا العمتتوم يعحتتظ ان هنتتاك ععقتتح

طرديتتح بتتين قطتتر التابتتيط بالنستتبح لحباتريتتا المت ت ار وبتتين ترايتتز المستكحصتتين اذ يتتزداد قطتتر التابتتيط
بازدياد الترايز والعاس صحي وقد يعزى ذلك الا عاليح المستكحصين وت ايرهمتا ت نفاذيتح اشتاط

الكحيح الباتيريح وعمم ا نزيمتاا الناقحتح  permeaseحيتز تتتراام المتاد المستكحصتح كتارا الكحيتح
الباتيريح وبالتال تابط نموها . )17

ان النتتتائج المتتذاور قتتد تعتتزى التتا عاليتتح الفع ونتتاا وذلتتك حت تواط مستكحصتتاا الاحتتوم ا ايح ت

عحيها  )7،6وبالتال

ن لحمراباا الفع ونيح ت اير ت اا الباتريا المو بح والسالبح لمحون ارام عحا

حد سواط مع معحظح ان الفع وناا الت تحتون م موعح الهيدرواسيم  OHالسالبح عحا ححقح B
تاون ااار عاليح ضد مياروبيح متن تحتك التت

تحتتون عحتا م موعتح OHالستالبح المو تود عحتا

ححق تتح  )7 Bوق تتد اوض تتحا د ارس تتح  )16تت ت اير الفع ون تتاا عح تتا باتري تتا  S. aureusحي تتز ان
السعستتم ا لفاتيتتح ال انبيتتح عحتتا ححقتتح الفع تتون  6 Aأو )8ت عتتم زيئتتح الفع تتون اااتتر حبتتا
لحتتدهون وتزيتتد متتن نشتتاطها المضتتاد لحباتريتتا مقارنتتح متتع الفع تتون ايتتر المستتتبدم واتتذلك الحتتام متتع

الفع وناا المحبح لحدهون حيز ان الححقح  Bالاعايح الهيدرواستيم  )3،4،5و  3-OHالحتر تزيتد
من الفعاليح المضاد لحفع ون ت اا باتريا  S. aureusو . P. vulgaris
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Effect of ethanolic extract from peel and pulp of
local green apple Pyrus malus L.pro parte fruits
on growth of some pathogenic bacteria
Sundus A-M AL-Hadaria* , Estabraq AL-Qaissi* , Anaam A. Hasan*
*Biology Dept., College of Education-Ibn Al-Haitham

Abstract
The study was aims to evaluate the effective of ethanolic extracts from
peel and pulp of local green apple Pyrus malus fruits, against three strains
of bacteria including two gram negative bacteria (Proteus vulgaris &
Escherichia coli),and one gram positive bacteria (Staphyllococcus aureus).
While the results of sensitivity of the bacteria towards ethanolic
extracts of peel and pulp showed different activity, ethanolic extract of peel
showed more antimicrobial activity compared to the ethanolic extract of
pulp.
Concerning the bacterial isolates P. vulgaris was more sensitive
towards ethanolic extract of peel , its diameter of inhibition zone was
(0.9،1.5،2،2.2 cm in concentrations (40،100،200،400)mg/ml, while
ethanolic extractof pulp don’t effect on this bacteria, followed by S. aureus
its diameter of inhibition zone was (1،0.9)cm in concentrations
(200،400)mg/ml , etanolic extract of pulp effect on S. aureus and its
diameter of inhibition zone was (1،0.8،0.7)cm in concentrations
(100،200،400)mg/ml, finally E. coli which was the most resistant for both
extract.
Analysis of ethanolic extracts of peel and pulp from P. malus was
carried out to determine its contents from flavonoid compounds.
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