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 چکیده

 از ییک. باشندمی ها زخم ،باشند خطرناک بسیار توانندمی مناسب رسیدگی عدم صورت در که هاآسیب ترین شایع از یکی امروزه

 یوتیکب آنتی نوعی از به باکتری این .باشد می آئروژینوزا سودوموناس باکتری دارد وجود ها زخم محیط در معموال که هایی باکتری

 اسیت،حس چون دیگری مشکالت باعث خود و باشدمی برخوردار متعددی عوارض از بیوتیک آنتی این اما است، حساس پنمایمی نام به

 ند،دان می ها بیماری درمان برای برای بخش اطمینان منبعی عنوان به را گیاهان مردم دلیل همین به .می شود... و تشنج، سرگیجه

 ذشتهگ از که است ازگیاهانی یکی انار .است شدهانجام  گیاهان از استفاده با ها بیماری درمان در جهت ای گسترده تحقیقات رو این از

 انجام شاتآزمای نتایج طبق است و باتوجه به نتایج سایر مقاالت نوشته شده و شده داده نسبت آن به زیادی خواص و فواید امروز به تا

 ودوموناسس باکتری برروی کشنده اثراتی کشت محیط در و است باکتریال آنتی ترکیبات دارای گیاه این پوست مقاله این در شده

 به اما اردمی گذ تاثیر باکتری این برروی و دارد باکتریال آنتی خاصیت که است موادی از دیگر کیی نقره ذرات نانو .آئروژینوزا دارد

 برروی دهکشن ارزانی و تاثیر دلیل به انار پوست عصاره دلیل همین به .نیست صرفه به مقرون آن از ماده، استفاده این گرانی سبب

صاره انار و نانو ع در این مقاله به بررسی تاثیر آنتی بیوتیک،می باشد.  سازگار زیست و مطمئن آئروژینوزا، منبعی سودوموناس باکتری

وان به که می ت کنیم تا به این مسأله برسیمپردازیم و نتایج را با هم مقایسه میمیبر روی رشد باکتری ذرات نقره و مخلوط آن ها 

ر د جای استفاده از مواد گران قیمت از پسماند هایی چون پوست انار برای از بین بردن باکتری سودوموناس آئروژینوزا استفاده کرد.

نهایت از پوست انار به عنوان یک ماده ی پسماند مقرون به صرفه به همراه پلی وینیل الکل در تهیه زخم پوش به کار گرفته شد، 

 ارتجاعی آن و مقاومتش در برابر خون بررسی شد.خواص 
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