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 Ziziphusعناب) اتانوليعصاره  باکتريال آنتيبررسي اثرات 

jujuba(يونجه ،)Medicago sativa ،)(ريواسReum ribes ) و

های  باکتریبرخي از  ( بر رویHyssopus officinalisزوفا)

 در شرايط آزمايشگاهي منفياستاندارد گرم مثبت و 
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 چكیده

اين داروها افزايش پیددا  خطر  و بيهای طبیعي  میزان تقاضا برای جايگزينامروزه با افزايش مقاومت به داروهای سنتتیک،  :زمینه و هدف

(، Ziziphus jujubaاتددانولي عندداب)عصدداره  باکتريددال آنتدديبررسددي اثددرات  و بررسددي از ايددن پددژوهش تعیددینهدددف لددذا . کددرده اسددت

اسدتاندارد گدرم مثبدت و    های  باکتریبرخي از  ( بر رویHyssopus officinalisو زوفا)( .Reum ribes Lريواس)(، Medicago sativaيونجه)

 در شرايط آزمايشگاهي بود. منفي
 

 واحد اهر انجام شد. گیاهان پس  شناسي دانشگاه آزاد اسالمي آزمايشگاه میكروب ، در0331اين مطالعه تجربي در سال  روش بررسي:

گیری با روش سوکسوله انجام و اثرات ضد میكروبي  های طبیعي به وسیله گیاه شناسان شناسايي و عصاره آوری از رويشگاه جمع از

های استاندارد مورد  بر روی باکتری (MIC/MBC)تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي و کشندگيو روش انتشار از چاهک ها با  عصاره

تجزيه و  ،آنالیز واريانس و کای اسكوئر های آزمونآوری شده با استفاده از  های جمع انجام شد. داده آزمايش در شرايط آزمايشگاهي

  تحلیل شدند.
 

موثر های گرم مثبت  بر باکتریهای گیاهان زوفا و ريواس  های گرم منفي و عصاره باکتریه بر گیاهان عناب و يونج های عصاره ها: يافته

نشان داد که عصاره   MBC /MICيابد. نتايج ها خاصیت ضدباکتريايي هم افزايش قابل توجهي مي که با افزايش غلظت عصاره استبوده 

و  استافیلوکوکوس اورئوسو عصاره گیاهان ريواس و زوفا به  کلي اشريشیاو  آيروژينوزا سودوموناسعناب و يونجه به گیاهان 

 . دارد ابیشترين حساسیت ر باسیلوس سرئوس
 

ای بودند، ولي برای معرفي اين گیاهان به عنوان  ارای اثرات آنتي باکتريال قابل مالحظهدعناب، يونجه، ريواس و زوفا گیاهان  گیری: نتیجه

 باشد.  تني مي تر در شرايط درون تر و جامع های کامل شداروهای ضد باکتريايي نیازمند پژوه
 

 ، گرم مثبت، گرم منفيضد باکتريايياثرات عصاره، ، استانداردهای  باکتری :ی کلیدیها واژه

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانجواد سیاحي، اهر، : نويسنده مسئول*
Email: javad.sayyahi@yahoo.com 
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 مقدمه 

ماننددد  يسددنت یهددا کیددوتیب ياسددتفاده از آنتدد

مقداوم   يكروبد یم یهدا  هيسدو  جداد يباعدث ا  نیلیسد  يپن

مقداوم در برابدر    يكروبیم یها هيسو شيشود. افزا مي

از  عیو وس هيرو ياستفاده بحاصل از که ، کیوتیب يآنت

موجب شدده اسدت کده     است، کیسنتت یها کیوتیب يآنت

دو  تیدداز اهم ديددجد يكروبددیضددد م بدداتیکشددت ترک

گیاهدان دارويدي بده علدت      .(0)باشدبرخوردار  يچندان

خطر بودن، ارزان و مقرون به صدرفه   کمطبیعي بودن، 

بددودن دارای مقبولیددت بیشددتری در جوامددع انسدداني   

اسدت کده در    نيد ، اعتقداد بدر ا  قدت یدر حق .(6دد 0)اسدت 

 اهیددگ 211111تددا   621111سراسددر جهددان حددداکثر  

 نی، تسدك یریشگیبه منظور پ يبا اهداف درمان ييدارو

 بدات یترک. (2و 2)شدود  استفاده مدي  ها یماریدرمان ب اي

 یشدمار  يبد  ياثرات درمدان  یدارا ياهیگ يكروبیضدم

 یهدا  یمدار یدرمدان ب  یداروها نه تنها بدرا  نيهستند. ا

 بدداتیاز ترک یاریهسددتند، بلكدده از بسدد  دیددمف يعفددون

. (7)دارندد  یکمتدر  يعدوار  جدانب   زید ن يكروبیضدم

قابددل  ریتدد ثی شددده از گیاهدان  داسداز هددای ج عصداره 

نشدان   زا یماریب یها ها و قارچ یبر انواع باکتر يتوجه

از  Ziziphus jujuba عنداب بدا ندام علمدي    . (1و 3)دهدد  مي

با ارتفاع چند منظوره  اهانیاز گ، Rhamnaceaeخانواده 

دارو  وعندوان غدذا    که بهد شو محسوب ميمتر  1تا  6

به طور عمدده در  اين گیاه  .دگیر ميمورد استفاده قرار 

کشددت  ایآسدد یریگرمسدد مددهیو ن یریمندداطگ گرمسدد

 اهید گايدن  مختلدت   یهدا  از قسدمت . (01و 00)شدود  مي

پدادزهر، زيادکنندده ادرار، داروی    تدوان بده عندوان    مي

اشدتهايي، سسدتي،    بدي  درمدان کنندده   ملین، ادرار آور،

ها  زخمو درمان کننده ، تب، اسهال يخواب يباضطراب، 

خون و کمدک   هیتصف یبرا اين گیاه وهیم. استفاده کرد

 های خشک شده عنداب  میوه .(06)هستند دیبه هضم مف

خدون   بندد آورندده   و ، تدب بدر  يضد سدرطان خاصیت 

 بده عندوان  عنداب   ازي در طدب سدنتي ايراند   . (03)دارند

و در  ای عفوني و سرماخوردگيه بیماریکننده درمان 

طددب چینددي بدده عنددوان فعددال کننددده جگددر اسددتفاد      

 هدای مختلدت   عصداره میدوه گونده   . (00و 02)شدود  مي

های ضد قارچي و ضدد باکتريدايي را در    فعالیت، عناب

بیمداری و مسدمومیت انسداني و     دخیل در های عفونت

                .  يونجدده بددا نددام علمددي  (02)دهددد مدديدامددي نشددان  

Medicago sativa   از تیددرهFabaceae ،ياهیددگ یا گوندده 

 ينددواح آسدیا و   کده بدومي    و چندد سداله اسددت   يعلفد 

و  ، همددان کوه الوندلرستان،  جان،يآذربا ران،يا يجنوب

در ي ايدن گیداه   جهدان تولیدد   .(07)باشد مي گريد ينواح

 اهید گ نيد ا. (01)تن بدود  ونیلیم 032حدود  6112سال 

دارای اثدرات   کده  اسدت  نیبه نام ساپون یاز مواد يغن

بددن را   يمند يا سدتم یتوانند س مي ضد توموری بوده و

اثددرات ضددد  یداراسدداپونین  نیچندد هددم ،کننددد تيددتقو

 . (03)اسددت روسيددو ضددد و ي، ضددد قددارچيدداييباکتر

، ي، عناصدر معددن  میکلسد  ،مختلدت  یها نیپروتئيونجه 

،  A ،C ،Dیهدا  نیتامي، وBمختلت در گروه  یها نیتاميو
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E  ،K و  نداز یو پكت نورتداز ي، امولسدر، ا الزیآمد  ميو آنز

 سیلیو سد   کیاز آرسدن   کمدي  اریبسد  ريمقداد  نیچن هم

که به همین خداطر بده طدالی سدبز نیدز مشدهور        است

 هيد ثانو یهدا  تید متابول دارای .  يونجده (61و  60)اسدت 

هددا،  نددونیهددا، نفتوک زوفالونيددهددا، ا نيماننددد کومددار 

 وهدددا  ، تدددانندهایددد، فالونوئدهايدددكوزیگل دهایدددآلكالوئ

 يكروبد یاثرات ضد م یکه داراباشد  مي دهایترپنوئ یتر

 یبدا   یمحتدوا  لید به دليونجه . (66)باشند ، ميهستند

و  لید هدا، کلروف  نیتدام ي، ويها، مواد معدن نی، پروتئبریف

به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار  دهایکاروتنوئ

از  Rheum ribes L بدا ندام علمدي    ريدواس . (63)ردید گ مي

که به رواش، ريواس و ريواند   Polygonaceae  خانواده

و چند ساله مقاوم  يعلف ياهیگ واسيرشود.  نامیده مي

 هید و ترک رانيد ادر باشدد و   مي ایآس  باشد که بومي مي

مثددل  رانيددا يکنددد. در اکثددر نقددات کوهسددتان رشدد مددي 

 افددتيبدده وفددور   شددابوریکردسددتان، ن جددان،يآذربا

 یهدا  تید از فعال يهدا حداک   گزارش يبرخ. (60)شود مي

اما قبالً ، (62)است Polygonaceaeخانواده  يكروبیضدم

مختلدت   یهدا  قسدمت  یها عصاره يروسياثرات ضد و

 هدايي  گزارش نیچن هم .(60)گزارش شده است اهیگ نيا

ايدن  مختلدت   یهدا  از قسدمت  يدر مورد استفاده پزشك

از  ريواس .(62و 67)وجود دارد رانيو ا  هیدر ترک گیاه

کلسدیم   ددارای پتاسدیم    هدا غندي بدوده و    نظر ويتامین

 دیمانندد اسد   يآل یدهایاسدارای است. دمبرگ ريواس 

و آسان کردن هضدم   يرفع تشنگ یاست که برا کیمال

هدای   اين گیاه برای درمدان عفوندت   است.غذا سودمند 

. در صورتي که خواص (61)باکتريايي نیز کاربرد دارد

هدای   ضدباکتريايي اين گیاه بر روی برخي از بداکتری 

بددا نددام  زوفددا . (63)گددرم منفددي گددزارش شددده اسددت 

 یاهيگ Lamiaceaeاز خانواده  Hyssopus officinalis علمي

متدر   سدانتي  21 تدا  61ارتفداع  مقاوم به خشكسدالي بدا   

در نواحي جنوبي اروپا، آسیای صدغیر،  ، اين گیاه است

بدا وجدود طعدم تلدخ، از     . (31)رويدد  ايران و روسیه مي

سس  ونیزوفا به عنوان طعم دهنده غذا و در فرمو س

اهدداف   یبدرا  يبه طور سنت اهیگ نيشود. ا استفاده مي

ضدد اسااسدم، معدده،     يدرمدان  دارای خواص، ييدارو

ضددددالتهابي، ضددددباکتری، ضددددپیرتیک،  ، ضددددقارچ

و  ضداسااسددموتیک، ضدفشددار خددون، ضددد سددرطاني

مصدارف   نيد ، ايشود. بده طدور کلد    استفاده مي سرفه

                       بر اساس فرهند    زوفا عمدتاً يسالمت ديو فوا يدرمان

ايدن گیددداه    .(30د33)يعلم یادددددداست تا مبن انهیعام

. (30)اسدت  يو روغن اساس کیفنول يپل اتبیترکدارای 

 تیددهددا و اسددانس جدددا شددده از زوفددا فعال    عصدداره

و                              يكروبیضدددددددددددم ي،دانیاکسدددددددددد يآنتدددددددددد

نشدان  از خدود   يشدگاه يآزما طيشرادر  يروسيضدو

 . (32و  32)دادند

 یهددا تیددفعال يوانیددمدددل ح هددای پددژوهش

                 ، ضدددددد پالکدددددت و ور کسدددددانتيمهارکنندددددده ما

α- از (36)نشددان داد اهیددگ نيددا یبددرا ار دازيددگلوکوز .

و  یطعم دهنده ساز یبه طور عمده برا يروغن اساس
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اسددتفاده  ياهیددو مصددارف گ ييمددواد غددذا ینگهدددار

 و بررسي هدف از اين پژوهش تعیین، لذا (37)شود مي

                   اتدددانولي باکتريدددال عصددداره  بررسدددي اثدددرات آنتدددي

(، Medicago sativa(، يونجددده)Ziziphus jujubaعنددداب)

( بر Hyssopus officinalis( و زوفا).Reum ribes Lريواس)

اسدتاندارد گدرم مثبدت و    هدای   بداکتری برخدي از  روی 

 در شرايط آزمايشگاهي بود. منفي

 

 روش بررسي 

در  0331ايدددن مطالعددده تجربدددي در سدددال ،

آزمايشددگاه میكددروب شناسددي دانشددگاه آزاد اسددالمي 

و  هدف از اين پدژوهش تعیدین  واحد اهر انجام شد، لذا 

اتدانولي  باکتريدال عصداره    بررسي اثرات آنتي بررسي

(، Medicago sativa(، يونجددده)Ziziphus jujubaعنددداب)

( بر Hyssopus officinalis( و زوفا).Reum ribes Lريواس)

اسدتاندارد گدرم مثبدت و    هدای   بداکتری برخدي از  روی 

 در شرايط آزمايشگاهي بود. منفي

ای طبیعدي  هد  رويشدگاه از گیاهان مورد نظدر  

شناسدان   و به وسدیله گیداه   آوری جمع شهرستان مرند

شناسدايي   دانشگاه آزاد واحد اهر در حد جنس و گونده 

كسددان شدددند. هددر گیدداه از يددک منطقدده جغرافیددايي ي  

آوری و به دور از نور مستقیم خشدک و آسدیاب    جمع

 311گیری با روش سوکسوله همدراه بدا   شدند. عصاره

 1لیتر اتانول بده مددت    میلي 211ي و اهیگرم از پودر گ

. سداس اتدانول مدواد اسدتخراج     (31)ساعت انجام شدد 

 هدای  . غلظدت شدشده به وسیله دستگاه روتاری حذف 

لیتربده کمدک    گرم بدر میلدي   میلي 011و  611، 011، 21

انتشار برای استفاده در آزمون  DMSOدرصد  2حالل 

               اسدتاندارد   هدای  سدوش .  شدد از چاهک  انتشدار تهیده   

 :ATCC)وسددداورئ استافیلوکوکوساين پژوهش شامل 

اشريشددیا ، (PTCC: 1052)سددرئوس باسددیلوس، (25923

 :ATCC)آيروژينوزا سودوموناسو  (ATCC: 25922)کلي

هدای دانشدگاه علدوم پزشدكي      از مرکز پژوهش (27853

های باکتريايي يک روز قبل  تبريز خريداری شد. سوش

از انجام آزمايش روی محیط کشدت آگدار کشدت داده    

سوساانسیوني معادل کددروت  ها  ساس از کلني ،شدند

و بر روی محدیط کشدت    تهیه استاندارد نیم مک فارلند

 ،روی محیط کشت. ساس مولر هینتون آگار پخش شد

متدر   میلدي  2هايي به قطر  متر چاهک سانتي 6به فاصله 

بده  های عصداره   از رقت میكرولیتر 011و مقدار ايجاد 

و  بیوتیدک استرپتومايسدین   آنتيهر چاهک اضافه شد. 

اسدتفاده  به عنوان شاهد مثبدت و منفدي    DMSOمحلول 

ساعت در دمدای   60ها به مدت  انكوباسیون نمونه شد.

های عدم رشد بدا   انجام شد. هاله گراد درجه سانتي 37

حداقل غلظدت  گیری و ثبت شدند. آزمون  خطكش اندازه

( و حددداقل کشددندگي MICمهارکنندددگي رشددد بدداکتری)

مددولر ( بددر روی مددولر هینتددون بددرا  و MBCبدداکتری)

، 22/0و  71/1هدای   بدر روی سدری رقدت    اگار نتونیه

گددرم در  میلددي 611و 011، 21، 62، 2/06، 62/2، 062/3

لیتر انجام شد. محیط کشت حاوی باکتری، بددون   میلي

عصاره شاهد مثبت و محیط کشت بددون بداکتری بده    

. انكوباسیون (33)عنوان شاهد منفي در نظر گرفته شد
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درجده   37سداعت در دمدای    60به مدت  MICهای  لوله

   MIC کدورت به عندوان ای فاقد  گراد انجام و لوله سانتي

هدا بده    نمونده  MICاز سه لوله ماقبل  ر گرفته شد.در نظ

محیط کشت مولر هینتدون آگدار منتقدل و پدس از طدي      

درجدده  37سدداعت در دمددای   60دوره انكوباسددیون)

گراد( پلیتدي کده در آن رشدد بداکتری مشداهده       سانتي

جهت کاهش در نظر گرفته شد،  MBCبه عنوان  ،نگرديد

مرتبده   2خطای آزمايش هدر يدک از آزمايشدات فدو      

 تكرار شد. 

آوری شددده بددا اسددتفاده از   هددای جمددع داده

آنالیز واريانس و های آماری  و آزمون SPSSافزار  نرم

 تجزيه و تحلیل شدند. کای اسكوئر 

 

 ها  يافته

هددا  عصدداره MBCو  MIC ،انتشددار از چاهددک

باکتريدال   نشان داد که گیاهان مورد نظدر اثدرات آنتدي   

بده   ،ندآزمايش داشدت  های مورد بر روی باکتری خوبي

هدا میدزان    میزان غلظدت عصداره  ای که با افزايش  گونه

هدای اتدانولي    . عصداره يافدت  افزايش مي مهار رشد نیز

ای بددر روی  عندداب و يونجدده تدد ثیرات قابددل مالحظدده  

ای کده ايدن    بده گونده   ،های مدورد نظدر داشدتند    باکتری

 سددودوموناسهددای گددرم منفددي  تدد ثیرات بددر بدداکتری

های گدرم   کلي بیشتر از باکتری اشريشیاو  آيروژينوزا

 اورئدوس  استافیلوکوکوسو  سرئوس باسیلوسمثبت 

های اتانولي ريواس و زوفدا بدر خدالف     بودند. عصاره

های عناب و يونجه بیشترين تد ثیر را بدر روی    عصاره

و   اورئدوس  اسدتافیلوکوکوس های گدرم مثبدت    باکتری

ترين ها بیشد  عصاره داشتند. تمامي  سرئوس باسیلوس

گدرم  بدر    میلدي  011قطر هاله عدم رشدد را در غلظدت   

  MBC /MICآندالیز آزمدون   (. 0لیتدر داشدتند)جدول   میلي

نشدان داد کده عصداره    همچون نتايج انتشدار چداهكي   

بیشترين حساسدیت رو  عناب و يونجه گیاهان دارويي 

و کمتددرين  سددودوموناس آيروژينددوزا بدده بدداکتری  

داشدت.   اورئدوس اسدتافیلوکوکوس  حساسیت رو بده   

رو بده   تیحساس نيشتریبهای ريواس و زوفا  عصاره

 تیحساس نيو کمتر اورئوس لوکوکوسیاستاف یباکتر

   (. 6)جدول داشت نوزايروژيآ سودوموناسرو به 

 

 بحث 

مقاومدت   زانید م شيبا افزاهای اخیر  در سال

 يعد یمحصو ت طببه عنوان  اهانیها، گ کیوتیب يبه آنت

از  ي. برخد رندد یتوانند مورد توجه قدرار گ  مي نيگزيجا

بده عندوان    ياهید گ ييایمیو مواد ش ياهیگ یها عصاره

تواندد از   اند که مدي  شناخته شده يكروبیضدم تیخاص

برخوردار باشد.  ها در درمان بیماریدر  ييبا  تیاهم

در  يمختلفدد هددای پددژوهشگذشددته،  یهددا سددالدر 

دهندده   مختلت انجام شده اسدت کده نشدان    یکشورها

 نيد ، لدذا هددف از ا   (62)نوع درمان است نيا ياثربخش

 اليد باکتر ياثرات آنتد  يبررس يو بررس نییپژوهش تع

(، Ziziphus jujubaعنددددداب ) يعصددددداره اتدددددانول 

( و .Reum ribes L)واسيدد(، رMedicago sativa)ونجددهي

از  يبرخدددد ی( بددددر روHyssopus officinalisزوفددددا)

 طيدر شدرا  ياستاندارد گدرم مثبدت و منفد    یها یباکتر

 بود. يشگاهيآزما
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 متر( )میليبه روش انتشار از چاهک اتانوليهای مختلت عصارهای  متر در غلظت ها بر حسب میلي قطر هاله عدم رشد باکتری :0جدول 
 

 (Ziziphus jujubaعناب) يعصاره اتانول

غلظت عصارهباکتری/  لیتر گرم بر میلي میلي 21  لیتر گرم بر میلي میلي 011  لیتر گرم بر میلي میلي 611  لیتر گرم بر میلي میلي 011  متر( )میليشاهد مثبت شاهد منفي   

2±71/1 -- استافیلوکوکوس اورئوس  13/1±6/1  13/1±2/01  - 01 

6/7±13/1 باسیلوس سرئوس  20/1±2/3  13/1±1/01  13/1±0/06  - 07 

1/01±13/1 اشريشیا کلي  00/0±00  13/1±1/03  13/1±2/02  - 00 

6/00±13/1 سودوموناس آئروژينوزا  13/1±6/03  13/1±1/02  71/1±01  - 03 

 (Medicago sativa) ونجهاتانولي يعصاره 
 07 - -- -- -- -- استافیلوکوکوس اورئوس

2/7±13/1 -- -- باسیلوس سرئوس  20/1±0/3  - 02 

6/2±13/1 کلياشريشیا   13/0±1/1  13/0±1/01  13/1±2/03  - 02 

1/3±13/1 سودوموناس آئروژينوزا  13/1±6/00  00/1±1/03  71/1±07  - 00 

 (.Reum ribes Lريواس)  اتانوليعصاره 
1±71/1 استافیلوکوکوس اورئوس  13/1±1/3  13/1±6/06  13/1±1/03  - 01 

7±71/1 باسیلوس سرئوس  20/1±0/1  13/1±0/01  13/1±1/06  - 07 

0/7±13/1 -- -- اشريشیا کلي  13/1±1/3  - 00 

 03 - -- -- -- -- سودوموناس آئروژينوزا

 (Hyssopus officinalisزوفا ) اتانوليعصاره 
6/3±13/1 استافیلوکوکوس اورئوس  20/1±0/00  13/0±6/03  13/1±6/02  - 07 

0/7±20/1 باسیلوس سرئوس  66/0±3  00/0±00  30/0±0/03  - 02 

0/7±13/1 -- اشريشیا کلي  13/1±2/3  13/1±0/00  - 02 

6/1±13/1 -- -- سودوموناس آئروژينوزا  00/1±1/01  - 00 

 های مختلت متر در غلظت ها بر حسب میلي باکتری لیتر گرم بر میلي میلي  MBC /MICآزمون :3جدول 
 

 (Ziziphus jujubaعناب) يعصاره اتانول
 لیتر گرم بر میلي میلي  MBC لیتر بر میلي گرم میلي  MIC باکتری / غلظت 

 011 21 استافیلوکوکوس اورئوس

 21 62 باسیلوس سرئوس

 21 2/06 اشريشیا کلي
 62 2/06 سودوموناس آئروژينوزا

 (Medicago sativa) ونجهاتانولي يعصاره 

 -- -- استافیلوکوکوس اورئوس
 011 21 باسیلوس سرئوس

 21 2/06 اشريشیا کلي

 62 2/06 سودوموناس آئروژينوزا
 ( .Reum ribes Lريواس)  اتانوليعصاره 

 لیتر گرم بر میلي میلي  MBC لیتر گرم بر میلي میلي  MIC باکتری / غلظت 

 21 2/06 استافیلوکوکوس اورئوس
 21 2/06 باسیلوس سرئوس

 011 21 اشريشیا کلي

 21 62 سودوموناس آئروژينوزا
 (Hyssopus officinalisزوفا ) اتانوليعصاره 

 62 62/2 استافیلوکوکوس اورئوس

 21 62 باسیلوس سرئوس
 011 21 اشريشیا کلي

 611 011 سودوموناس آئروژينوزا
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عبدددالرحیم و همكدداران بددا بررسددي ترکیبددات  

شیمیايي و ضد میكروبي عصاره عناب نشان دادند که 

 نیهسدتند. پدروتئ   نیو پدروتئ  بریف يها منبع غن دانه نيا

 يدروکسد یه -0 دیاسد  نویآم یحاو حاصل از اين گیاه

 کندد.  مدي  کيرا تحر نیانسول دیاست که تول نیزولوسيا

نشددان داد کدده رشددد   باکتريددال نتددايج آزمددون آنتددي 

بده   اورئدوس  اسدتافیلوکوکوس و  وسسدرئ  باسیلوس

 تدر یل يلیبر م كروگرمیم 62/00و  2/76با مقدار  بیترت

 پروتئدوس ، اشريشیا کلدي شود و به دنبال آن  مهار مي

 سددددودوموناسو  پنومونیدددده کلبسددددیال، ولگدددداريس

 .(01)دنددرا نشددان دا MICمقدددار  نيشددتریب آيروژينددوزا

عصداره عنداب دارای   نشان داد که دانشمند و همكاران 

 یها كروبیدر برابر م یا گسترده يكروبیضدم تیفعال

 نيتددر حسدداس ياکلیاشرشدد باشددد. مدديمددورد مطالعدده 

بدا  شدده   شيآزمدا  یها سمیكروارگانیم نیعصاره در ب

MIC  66/1±22/1 و  تدددریل يلدددیم بدددرگدددرم  يلدددمی

 بددا هيسددو نيتددر مقدداوم اورئددوس لوکوکوسیاسددتاف

MIC211/± 62/6 امیری  .(00)بود تریل يلیگرم در م يلیم

چندد ندوع    يكروبیاثدرات ضددم   سده يمقاو همكاران با 

در درمدان   نيازيلورسولفادیهمراه با س ياهیعصاره گ

نشدان   ندوزا يآئروژ سدودوموناس از  يناشد  يسوختگ

سددبب کدداهش تعددداد دادنددد کدده عصدداره گیدداه عندداب  

. (06)شدود  مدي  آئروژيندوزا  سدودوموناس های  باکتری

و  ييبدددا عندددوان شناسدددا یا مطالعددده يدانشدددمند طددد

از عنداب نشدان    يكروبیضددم  دید پات کي یساز خالص

دارای فعالیدت ضددمیكروبي علیده     ها نیدادند که اسناک

هدا   چنین قارچ های گرم منفي و گرم مثبت و هم باکتری

 لوکوکوسیاسدتاف  ييايد هدای باکتر  است. در بین سدويه 

پاتیدد   ايدن مقاومدت بیشدتری را بده عملكدرد      اورئوس

مشداهده شدده اسدت    حاضر . در مطالعه (03)نشان داد

 یبدر رو  یکمتدر  يكروبیعنداب اثدر ضددم   که عصاره 

 ريهددا بددا سددا داده نيددگددرم مثبددت دارد. ا یهددا یبدداکتر

کنندد مشدابه    مدي  يکه عصاره مشابه را بررس يمقا ت

، اما مطالعه زامین همكاران نشان داد که (00و 02)است

 يفد یت سدالمونال در برابدر  عناب  عصاره آبي و اتانولي

دارای قدددت  اورئددوس لوکوکوسیاسددتافو  وميددمور

ي عصاره آب گي. حداکثر منطقه مهار از طرمهاری است

متدر( و بده    يلد یم 36)سیانتروکوکوس فكدال  به وسیله 

متددر(،  يلددیم 61)اورئددوس لوکوکوسیاسددتافدنبددال آن 

 الیکلبسدد(، متددر میلددي67 /26)وميددمور يفددیسددالمونال ت

ه متر( ب يلیم 03)يکل ایشياشرمتر( و  يلیم 03)یهپنومون

 گيحداکثر منطقه مهار از طر بیترت نیهم دست آمد. به

 لوکوکوسیاسدددتاف بددده وسدددیله  يعصددداره اتدددانول 

 يفد یسدالمونال ت متر( و بده دنبدال آن    يلیم 61)اورئوس

چگیندي و  مطالعده  .  (02)دست آمدد ه ( ب26/67)وميمور

دارای  گیاه يونجه شهيعصاره ر نشان داد که همكاران

، هیدددپنومون اسدددترپتوکوکخاصدددیت مهددداری روی  

          بدددا سیکاتدددارال موراکسدددالو  انفدددو نزا لدددوسیهموف

MIC=062 نيعالوه بر اباشد.  لیتر مي گرم بر میلي میلي ،

 یریتد ث  اورئدوس  لوکوکوسیاسدتاف بر يونجه عصاره 

 .ها کدورت و رشد مشاهده شدد  نداشت و در همه لوله

. (07)هددای مطالعدده حاضددر مطابقددت دارد کدده بددا يافتدده

 های مطالعه چگیندي  بر خالف يافتهرضايي و همكاران 

حدداقل غلظدت مهارکنندده    و همكاران  نشان دادند کده  
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گرم مثبت  یها یبر باکتر ونجهي اهیگ يرشد عصاره آب

بده   اورئدوس  لوکوکوسیاستافو  توژنزيمنوسا ايستریل

بدوده و بدر    يلیبر م كروگرمیم 2211و 62/612 بیترت

مطالعدده  نيد تسدت شدده در ا   يگدرم منفدد  یهدا  یبداکتر 

و همكاران نشان دادندد   علي احمدی .(01)ندارد یریث ت

قابددل  ييايددضددد باکتر تیددفعالکدده داندده يونجدده دارای 

گدددرم مثبدددت   یهدددا یدر برابدددر بددداکتر  يتدددوجه

 فسددیوم انتروکوکددوسو  اورئددوس اسددتافیلوکوکوس

گرم باکتری های  یمتوسط بر رو یو اثر مهار داشته 

و همكداران در هندد    چداوان  . (03)دهدد  مدي نشان ي منف

و  اشريشیا کليبر روی  يونجهعصاره  نشان دادند که

دارای قددددرت مهددداری   آيروژيندددوزا سدددودوموناس

و  کدده بدده وسددیله جددوی  يقددیدر تحق. (21)باشددد مددي

 يونجده عصداره   ييايانجام شد، اثر ضد باکتر همكاران

، سدرئوس  باسدیلوس  مختلدت از جملده   یها یبر باکتر

 سودوموناس،  کتیس  کتوکوکوس، پنومونیه کلبسیال

بررسي شدد.   سیفورم يكنیل لوسیباسو   نوزايروژيآ

نشان داد که اين عصداره   سکيو انتشار د MICآزمون 

هددای مددورد  دارای خاصددیت مهدداری بددر روی بدداکتری

و  سادوفسدكا و همكداران، داس   .(03)باشد آزمايش مي

و همكداران نشدان دادندد کده      علدي احمددی  همكاران و 

عصدداره يونجدده دارای خاصددیت ضددد میكروبددي قابددل 

خالدی و همكداران  . (03، 20و  26))باشد ای مي مالحظه

باکتريال عصاره يونجده نشدان    با بررسي خواص آنتي

بده عندوان    تدر یل يلد یدر م كروگرمیم 206دوز دادند که 

در  كروگدرم یم 0160( و MIC)يحداقل غلظت بازدارندگ

بده عندوان حدداقل     بید بده ترت عصاره يونجه  تریل يلیم

 انتروکوکدوس بدر بداکتری   ( MBC) کدش  یغلظت بداکتر 

و همكاران  فضلي بزاز .(23)شوند محسوب مي فكالیس

حاصدل   ريواسعصاره  یضد باکتر تیفعالبا بررسي 

بدالیني   یها در برابر پاتوژن اهیمختلت گ یها از قسمت

مختلددت  یهددا غلظددتي نشددان دادنددد کدده   گددرم منفدد 

 211( و عصدداره بددرگ)كروگددرمیم 211و  621)شددهير

دارندد   اشريشدیا کلدي  بر  يمشابه ریدر( ت ث كروگرمیم

( اسدت. بدا   نیسيبا شاهد مثبت )جنتاما سهيکه قابل مقا

با شاهد  سهيدر مقا یکمتر ييايحال، اثر ضدباکتر نيا

. ( مشداهده شدد  211و  621عصداره سداقه)   یمثبت برا

غلظددت بددا تر عصدداره   ه چنددین نشددان دادنددد کدد  هددم

 يقابدل تدوجه   ی( اثر ضد بداکتر كروگرمیم 211)شهير

 هید پنومون کلبسدیا نسبت بده شداهد مثبدت در     یشتریب

 MIC ريمقداد نشان داد که  نيعالءالد. (20)دهد نشان مي

،  211 بترتید  ريواس بده فعال  يكيولوژیب یها عصاره

در برابددر  تددریل يلددیدر م كروگددرمیم 23و  621،  062

عصددداره ايدددن بدددود.  اورئدددوس لوکوکوسیاسدددتاف

 ایشد ياشرکنند و  را مهار نمي نوزايآئروژ سودوموناس

 بید ترت بده شدده ،   شيغلظدت آزمدا   نيدر با تر ي راکل

. (22)کند مهار ميتریل يلیدر م كروگرمیم 621و  0111

ای گزارش دادند کده عصداره الكلدي     طي مطالعه بورفر

ريددددواس دارای خددددواص ضددددد باکتريددددايي روی   

، کلبسیال پنومونیه واشرشیا اورئوساستافیلوکوکوس 

در يک مطالعده نشدان داده شدد کده     . (22)باشد مي کلي

های ريواس بده صدورت    دست آمده از برگه عصاره ب

. صالحي و (63)داری خاصیت ضدباکتريايي دارد معني

همكاران بدا مطالعده روی عصداره آبدي و الكلدي گیداه       
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هدای   ننددگي عصداره  ثدر مهارک ريواس نشان دادند که ا

آبددددي و اتددددانولي سدددداقه و بددددرگ ريددددواس بددددر  

بیشدتر   اشرشیاکليبه  نسبت اورئوس استافیلوکوکوس

 021بددود. بیشددترين قطددر هالدده عدددم رشددد در غلظددت 

های اتدانولي و   لیتر مربوت به عصاره گرم بر میلي میلي

 اسددتافیلوکوکوسآبددي سدداقه ريددواس روی بدداکتری  

 02±0/0و 63±3/0بدا   ترتیب برابدر  بود که به اورئوس

ای بدا   . خیوه و همكاران طدي مطالعده  (27)متر بود میلي

بددر اسددهال خددوني در  اثددرات شددربت ريددواسعنددوان 

کودکان نشان دادند که شربت ريواس تب و اسدهال را  

بدده طددور قابددل تددوجهي کمتددر از گددروه کنتددرل پددايین  

باج و همكاران بدا بررسدي اثدرات آنتدي     . (21)آورد مي

 عصاره زوفا نشان دادند که عصاره اين گیاهباکتريال 

 لوکوکوسیاستافمانند گرم مثبت  یها یدر برابر باکتر

 اسدترپتوکوک ، سيدیدرمیاپ وسلوکوکیاستاف، اورئوس

 اسدترپتوکوکوس و  هیپنومون استرپتوکوکوس، زوژنیپ

.  (23)باشد مي يگرم منف یها یباکترتر از  فعال موتانس

و همكداران اسدانس گیداه    بر اساس تحقیگ دهقان زاده 

 زابولدول یبد β، زوفا دارای میزان قابل توجهي و تیمول

که دارای خواص آنتي باکتريال باشد  کاروآکرول ميو 

 اسددتافیلوکوکوس ، سددرئوس  باسددیلوس قددوی روی  

بدر  . (21)باشدد  دارا مدي  کلبسدیال و گونه های  اورئوس

های گدرم مثبدت دارای    اساس نتايج اين تحقیگ باکتری

هددای گیدداهي  بیشددتری در برابددر عصدداره  حساسددیت

پیشدین در   های پژوهشباشند که اين نتیجه با نتايج  مي

هدای گدرم مثبدت و گدرم منفدي يكسدان        مورد بداکتری 

 یهدا  اوزومیندانول . ندوری بدا بررسدي    (20و  26)است

 یهدا  یبداکتر نشدان داد کده   زوفدا   یهدا  عصاره یحاو

( و متددددر يلددددیم 03/03)هیددددنيا اسددددترپتوکوکوس

 بید ( بده ترت متر يلیم 31/01)اورئوس لوکوکوسیاستاف

  عصاره زوفدا هالده   یحاو یها اوزومیدر حضور نانول

از  هدا  یبداکتر  ريبدا سدا   سهيدر مقا یشتریعدم رشد ب

و همكداران بدا مطالعده     ليد زیق. (23)خود نشدان دادندد  

زوفدا  اسدانس   يدانیاکسد  يو آنت ياييخواص ضد باکتر

 و غندي از ايزوپینوکدامفون   اين اسانسنشان دادند که 

β پیدوژنز  استرپتوکوکوسه در علیدددددپینن است و بد ،

 اشريشیاو  آلبیكنس کانديدا، اورئوس استافیلوکوکوس

در حددالي کدده هددیي فعددالیتي علیدده   ،فعددال اسددت کلددي

طور  همان .(33)سودوموناس آئروژينوزا وجود ندارد

مشدتگ از زوفدا    ياساسد  یهدا  که مشخص شد، روغن

حال، ممكن  نيدارند. با ا يمتفاوت يكروبیضد م تیفعال

 يعصدب  تیسدم  لیاست استفاده از روغن خالص به دل

هوواديک و چالدک بیدان کردندد کده    . آن محدود باشد

گیاه زوفدا دارای بیشدترين اثدر ضدد باکتريدايي بدوده       

. حسن شاهیان و همكاران با بررسدي اثدرات   (20)است

ادنددد کدده ضددد میكروبددي عصدداره گیدداه زوفددا نشددان د

هدای   ها در برابر باکتری حداکثر اثر مهاری اين عصاره

 آئروژينددوزا سددودوموناسو  اورئددوس اسددتافیلوکوک

چندین بیشدترين اثدرات مهداری عصداره       باشد. هدم  مي

 اشرشدیاکلي زوفا در تشكیل بیوفیلم در برابدر   اتانولي

اثدرات   لید و تحل هيد تجز .(22)درصد( مشاهده شد 32)

زوفددا و عندداب، يونجدده، هددای  عصددارهآنتددي باکتريددال 

دارای فعالیت ضدد  ها  نشان داد که اين عصارهريواس  

شناسدايي مداده مدوثر    که باشد،  باکتريايي با تری مي
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ثر ضد میكروبدي و  ؤاين گیاهان به عنوان يک ترکیب م

شناسددايي اثددرات ضددد میكروبددي ديگددر گیاهددان هددم   

 .رسد خانواده با اين گیاهان ضروری به نظر مي

پژوهش، کار کردن بدا   نيدر ا اصلي تيمحدود

کده بدا    بدود بوجه مالي ناکافي  و زا یماریب یها یباکتر

آزمايشددگاهي و همكدداری مددالي  هددای كددلوترعايددت پر

پدژوهش   نيد در ادانشگاه آزاد واحد اهر برطرف شدد.  

، ونجهيعناب، گیاهان  باکتريايياثر ضد حاضر تجربي 

تدا بتدوان    گرفدت  قدرار   يبررسد مورد و زوفا  واسير

را مدورد نظدر    هدان ایاز خدواص گ  یتدر  اطالعات کامل

بده مطالعده اثدر     ديبا یبعد یها لذا در گام ،فراهم آورد

بر  ان مورد مطالعهاهیگهای مختلت  اندام يكروبیضدم

 یهددا از روشاسددتفاده  شددتر،یب يكروبددیم یهددا گوندده

 يكروبیو مطالعده اثدرات ضددم    یرید گ مختلت عصاره

 پرداخت. نظران مورد اهیاسانس گ
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Abstract: 
 

Background & aim: Currently, with increasing resistance to synthetic drugs, the demand for 
natural and safe alternatives to these types of medications has increased.  Therefore, the aim of 
the present study was to determine and evaluate the antibacterial effects ethanolic extracts of 
Ziziphus jujuba, Medicago sativa, Reum ribes and Hyssopus officinalis on some standard gram-
positive and negative bacteria in vitro. 
 
Methods: The present experimental study was conducted in 2019 in the microbiology laboratory of 
Islamic Azad University, Ahar Branch, Iran. Plants were identified by botanists after being collected 
from natural habitats. Extraction was performed by Soxhlet extractor and the antimicrobial effects 
of the extracts were determined by agar well diffusion and determination of Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) on standard bacteria in vitro. 
The collected data were analyzed using analysis of variance and Chi-square.  

 
Results: Z. jujuba and M. sativa plant extracts were effective on gram-negative bacteria and 
extracts of R. ribes and H. officinalis plants were effective on gram-positive bacteria, which with 
increasing the concentration of extracts. The antibacterial property extracts were dode dependent. 
MBC / MIC results indicated that Z. jujuba and M. sativa plant extracts were most susceptible to P. 
aeruginosa and E. coli and R. ribes and H. officinalis extracts were most susceptible to S. aureus 
and B. cereus. 

 
Conclusion: Z. jujuba, M. sativa, R. ribes and H. officinalis plants had significant antibacterial 
effects, but to introduce these plants as antibacterial drugs requires more complete and 
comprehensive in vivo studies. 
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