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 یلکایشیرشا دشر یور یهایگ یاه هراصع زا یخرب یبورکیمدض رثا هعلاطم
 رویط زولیساب یلک دراوم زا هدشادج

 
 3یحیصف رایاشخ ،3تسارف رایزام ،2یطولبریپ یمساق هللادبع ،*1نارگنهآ یمالغ دیجم

 

 ناریا ،دررررش ،دررررش دداو یمالسا دازآ هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یهاگنامرد مولع هورگ رایداتسا -1
 ناریا ،دررررش ،دررررش دداو یمالسا دازآ هاگشناد ،ییوراد ناهایگ تاقیقحت زررم رایداتسا-2

 ناریا ،دررررش ،دررررش دداو یمالسا دازآ هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد هتخومآ شناد -3
 

 3331 تشربیدرا 22 :شریذپ خیرات   3331 نیدرورف 22 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 زا ،هنزگ و یمتخ ،ییاند نشیوآ ،یزاریش نشیوآ :لماش یهایگ یاه هراصع زا یخرب ییایرتکاب دض رثا یسررب روظنم هب    
 یرت-نیدیمیدافلوس ،نیساسکولفورنا یاه کیتویب یتنآ مامت هب تبسن هک رویط زولیساب یلک دراوم زا هدش ادج یلکایشیرشا
 تیساسح ،روکذم ناهایگ زا یریگ هراصع زا سپ .دیدرگ هدافتسا ،تشاد تیساسح نیئوکمولف و نیسیاماتنج ،لکینفرولف ،میرپوتم
 هوالع .تفرگ رارق شجنس دروم کسید راشتنا شور هب ( 05/6 و 0/50 ،05 ،10 ،110) اه هراصع فلتخم یاه تظلغ یبورکیمدض
 هب لکینفرولف ،میرپوتم یرت-نیدیمیدافلوس ،نیساسکولفورنا زا و (یفنم لرتنک ناونع هب) لوکیلگ نلیپورپ زا یهایگ یاه هراصع رب
 رامیت رد یلکایشیرشا دشر مدع هلاه  رطق نیرتشیب .دش هدافتسا هسیاقم تهج (تبثم لرتنک) لوادتم یاه کیتویب یتنآ ناونع
 هنزگ دصرد 10 و دصرد 110 یاه تظلغ .دش هدهاشم ییاند و یزاریش نشیوآ هراصع یدصرد 10 و 110 یاه تظلغ و لکینفرولف
 نشیوآ داد ناشن جیاتن یلکروط هب .دندرک داجیا دشر مدع هلاه نیساسکولفورنا و میرپوتم یرت -نیدیمیدافلوس دننامه یمتخ و
 یارب نیزگیاج کی ناونع هب دنناوت یم و دنشاب یم ییایرتکابدض تیصاخ زا یتاجرد یاراد یمتخ و هنزگ ،ییاند نشیوآ ،یزاریش
 صوصخ نیا رد ییایمیشوتیف یلیمکت تاعلاطم تسا مزال اذل ،دنشاب حرطم رویط زولیساب یلک یرامیب رد یراجت یاه کیتویب یتنآ
 .دوش ماجنا

 
 رویط ،یلک ایشیرشا ،هنزگ ،یمتخ ،ییاند نشیوآ ،یزاریش نشیوآ :یدیلک تاملک

 نارگنهآ یمالغ دیجم :لوئسم هدنسیون ٭
 16106330031 :نفلت .ناریا ،درکرهش ،درکرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یهاگنامرد مولع هورگ رایداتسا :سردآ
 mgholamia@yahoo.com :کینورتکلا تسپ

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 09 یپایپ  ،1394 ،لوا هرامش ،مهدزای هرود /یکشزپماد یژولویبورکیم هیرشن   2

 

 همدقم
 ببس رویط رد دناوت یم یلک ایشیرشا هب یگدولآ

 یاه هرهچ اب هک ددرگ زولیساب یلک یرامیب داجیا
  .دوش یم رهاظ ینوگانوگ

 رد عیاش ینوفع یاه یرامیب زا یکی زولیساب یلک
 هب ار یتفگنه یاه تراسخ هنایلاس هک تسا ناگدنرپ

 زا یرامیب نیا .دنک یم دراو ایند رسارس رد رویط تعنص
 یاه صخاش شهاک ،تافلت داجیا اب یداصتقا ظاحل
 مهم یاه یرامیب زا یکی رویط یاه هشال یگدولآ و دشر
 یتنآ فرصم زا ههد نیدنچ .(10) دور یم رامش هب رویط
 زا ینوفع یاه یرامیب نامرد و لرتنک تهج اه کیتویب
 هدافتسا لیلد هب یلو ،درذگ یم زولیساب یلک هلمج
 یاه هنوگ نامز رورم هب داوم هنوگ نیا زا اجبان و هتسویپ
 نامرد هک هدمآدوجوب اه کیتویب یتنآ ربارب رد مواقم
 .(3) دنا هدرک هجاوم لکشم اب ار ینوفع یاه یرامیب
 ثعاب ییوراد یاه تمواقم لیبق نیا دشر هب ور شرتسگ
 هک دنشاب یبسانم یاهوراد لابند هب نیققحم ات تسا هدش
 و یمس تارثا ،اه یرتکاب دشر زا تعنامم رب هوالع
 نیمه هب .(00 و 1) دشاب هتشاد یرتمک یبناج ضراوع
 بط رد هک یناهایگ صوصخ هب ییوراد ناهایگ تلع
 هراشا اهنآ یبورکیمدض صاوخ هب یملع نوتم و یتنس
 زا .(00 و 1 ،3) دنا هتفرگ رارق هجوت دروم تسا هدش
 و غرم فرصم هب نوزفازور لابقتسا هب هجوت اب ،یفرط
 نودب هک یتابیکرت زا یریگ هرهب ،کیناگرا غرم مخت
 تیمومسم زین و یکیتویب یتنآ یایاقب و تمواقم داجیا
 یبورکیمدض تیصاخ یبوخ هب دنناوتب ،فرصم زا یشان
 رد یراجت نیزگیاج کی ناونع هب دناوت یم دنهد ناشن

 .دریگ رارق هدافتسا دروم رویط تعنص
 Altheaیملع مان اب ییوراد یهایگ ،یمتخ

officinalis هداوناخ زا Malvaceae داوم .دشاب یم 
 ،یبرچ ،یا هتساشن داوم لماش یمتخ رد دوجوم رثوم

 و دیسا کیئوزنب یسکا ید ،نیئن لآ ،نینایسوتنآ ،سناسا
 هب طوبرم یمتخ ینامرد صاوخ .دشاب یم نیدینایس
 رد هایگ نیا لگ هک یروط هب دشاب یم نآ لگ و گرب
 هفرس و تیشنورب ،مسآ لثم یسفنت یاه یتحاران نامرد
 رایسب یویر یاه تنوفع رد نینچمه .دور یم راک هب
 ندرک فرطرب رد هایگ نیا گرب .تسا هدننک کمک
  .(00 و 0 ،1) تسا رثوم هدعم مرو و ناتسپ مرو ،اه لمد

 زا و Urtica dioica یملع مان اب یهایگ ،هنزگ
 یاه هتیراو نیب زا .دشاب یم Urticaceae هداوناخ
 هب U.urens و U.dioica ی هتیراو ود ،هایگ نیا فلتخم
 .دندوب هجوت دروم میدق نامز زا ییوراد ناهایگ ناونع
 تارتین ،زالیسوم ،ننات لماش هنزگ رد دوجوم هرثوم داوم
 ،نیستیروا ،راد نهآ تابیکرت ،میسلک و میساتپ
 ،موینیمولآ ،کیلونف دیسا ،کیمرف دیسا ،Cنیماتیو
 دربراک زا یعونتم یاه شرازگ .دشاب یم هریغ و میزینم
 ،تاتسورپ ناطرس ،تباید لرتنک رد هنزگ فرصم و
 بط رد کیژرلآ تینیر و دیئوتامر تیرترآ باهتلا
  .(00و 10 ،0 ،1) دراد دوجو یتنس

 Zataria یملع مان اب یهایگ ،یزاریش نشیوآ

multflora هرثوم داوم .دشاب یم نایئانعن هداوناخ زا 
 و لومیت لماش ًااتدمع یزاریش نشیوآ سناسا
 یاه یرامیب ،جنشت نامرد رد هایگ نیا .تسا لورکاوراک
 زا هتبلا .تسا دیفم خفن و فاص تالضع مساپسا ،یسفنت
 رد نآ مساپسا دض رثا هب ناوت یم نآ یلصا یاهدربراک
 نآ یبورکیم دض تیصاخ نینچمه و فاص تالضع
 .(30و 10، 0 ،1) دومن هراشا

 Thymus daenensis یملع مان اب زین ییاند نشیوآ
 نیا تابیکرت نیرت هدمع زا .دشاب یم نایئانعن هداوناخ زا
 نآ تابیکرت ریاس و درک هراشا لومیت هب ناوت یم هایگ
 .تسا لورکاوراک لیتم و نلیفویراکاتب ،نمیساراپ لماش
 مضه ،خفن دض ناونع هب یتنس بط رد هایگ نیا زا
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 3     ...یزاریش نشیوآ هراصع یبورکیم دض رثا هعلاطم

 

 هدافتسا روآ طلخ و هفرسدض ،مساپسادض ،اذغ هدننک
 ییایرتکابدض و یلگنادض ،یچراقدض تارثا .تسا هدش
 ،مسآ نامرد یارب نآ ینامرد تارثا و هایگ نیا
 هدیسر تابثا هب زین تیشنورب و ررکم کشخ یاه هفرس
 .(03و 00 ،0 ،1) تسا

 صوصخ رد هدنکارپ و ددعتم تاشرازگ هب هجوت اب
 یاه یرتکاب دشر راهم رد رکذلا قوف ناهایگ زا هدافتسا
 مویروم یفیت النوملاس ،(6) سوئروا سوکوکولیفاتسا
 زنژوتیسونوم ایرتسیل و (9) ازونژورئآ سانومودوس ،(50)
 ناهایگ هنوگ نیا رثا راب نیلوا یارب ات میدش نآ رب (5)
 رویط اشنم اب یلک ایشیرشا یرتکاب دشر یور رب ار
  .مینک یسررب

 
  راک شور و داوم

 ناهایگ یبورکیمدض تیصاخ هسیاقم و یسررب یارب
 هشیر ،یمتخ لگ زا ،یراجت یاهوراد اب یتنس ییوراد
 هیهت ییاند نشیوآ هشیر و یزاریش نشیوآ گرب ،هنزگ
 دازآ هاگشناد ییوراد ناهایگ تاقیقحت زکرم زا هدش
 زا هدافتسا یانبم .دش هدافتسا درکرهش دحاو  یمالسا
 صاوخ ،یسررب دروم هایگ صاخ تمسق کی

 دوجوم تاشرازگ ساسا رب ءزج نآ یبورکیمدض
 هچ زا هکنیا هب هتسب زین یریگ هراصع شور .دشاب یم
 .دش باختنا ،هدش هدافتسا هایگ زا یتمسق

 
  یریگ هراصع شور -1

 یمتخ لگ مرگ 10 ،یمتخ لگ هراصع هیهت یارب
 و دش لح صلاخ لوناتم رتیل یلیم 110 رد هدش کشخ
 هراصع یارب .تفرگ رارق رکیش یور تعاس 15 تدم
 رد هنزگ هشیر ردوپ زا مرگ 10 ،هنزگ هشیر زا یریگ
 15 تدم و دش لح هجرد 10 لوناتا رتیل یلیم 110
 هراصع هیهت یارب .(05) تفرگ رارق رکیش یور تعاس

 هایگ هدش کشخ گرب مرگ 11 رادقم ،یزاریش نشیوآ
 لالح رتیل یلیم 113 رد و دمآ رد ردوپ تروص هب
 هجرد 69 لوناتا دصرد 10 و بآ دصرد 10 زا لکشتم
 10 رادقم ییاند نشیوآ هراصع هیهت یارب .دش هدناسیخ
 دمآ رد ردوپ تروص هب هایگ هدش کشخ گرب زا مرگ
 15 زا سپ .(0) دش هدیناشوج رطقم بآ یلیم 110 رد و
 لولحم ،نمتاو یفاص و الخ پمپ زا هدافتسا اب تعاس
 لالح یزاسادج لمع یریگ هراصع زا سپ .دش فاص
 الخ پمپ کمک اب یراتور هاگتسد طسوت هراصع زا
 .(05 و0) دش ماجنا

 
  یبورکیمدض تیساسح یسررب -2

-یلک دراوم زا هدافتسا دروم یلک ایشیرشا یرتکاب
 یکشزپماد کینیلک هب یعاجرا رویط یمس یتپس
 .دش یزاسادج درکرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد
 یکناک کم طیحم یور رب کوکشم یاه هنومن ادتبارد
 هجرد 03 یامد رد تعاس 15 تدم هب و دش هداد تشک
 گنر یتروص یاه هنگرپ سپس .دش هبوکنا دارگیتناس
 و دش هداد تشک EMB طیحم یور رب (تبثم زوتکال)
 هبوکنا دارگیتناس هجرد 03 یامد رد تعاس 51 تدم هب
 یور رب یزلف زبس یالج اب یاه هنگرپ دعب هلحرم رد .دش
 رد تعاس 15 تدم هب و هداد تشک BHI تشک طیحم
 هک یرتکاب .دندش هبوکنا دارگیتناس هجرد 03 یامد
 و VP شنکاو ،در لیتم شنکاو ،لودنیا دیلوت یاه تست
 و یفنم ،تبثم ،تبثم تروص هب ار تارتیس یایحا تست
 رظن رد یلک ایشیرشا یرتکاب ناونع هب داد ناشن یفنم
  .دش هتفرگ

 هدش هدافتسا یا هیادج زا قیقحت نیا ماجنا یارب
 ،نیساسکولفورنا یاه کیتویب یتنآ مامت هب تبسن هک تسا
 و نیسیاماتنج ،لکینفرولف ،میرپوتم یرت -نیزایدافلوس
 طیحم رد ار یرتکاب نیا .دراد تیساسح نیئوکمولف
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10 رادقم و هداد دشر تعاس 01 تدم هب رتاو نوتپپ 0 
 طیحم یور رب 0/1 تقر اب دنلراف کم لداعم یرتکاب
  .دش هداد تشک راگآ نوتنیه -رلوم

 ناهایگ یاه هراصع ییایرتکابدض رثا یسررب یارب
 کسید راشتنا شور هب تیساسح شجنس زا رظن دروم
 حطس رب یلک ایشیرشا یاه هیوس تسخن .دیدرگ هدافتسا
 .دش هداد تخاونکی تشک راگآ نوتنیه -رلوم طیحم
 یاه تقر یواح لیرتسا کنالب یاه کسید هاگنآ
 حطس رب ( 05/6 و 0/50 ،05 ،10 ،110) هراصع فلتخم
 یاه طیحم سپس .دش هداد رارق راگآ تشک طیحم
 رد دارگ یتناس هجرد 03 رد تعاس 15 تدم هب تشک
 اه هراصع ییایرتکابدض رثا جیاتن .دنتفرگ رارق روتابوکنا
 فارطا رد دشر مدع ی هلاه  رطق یریگ هزادنا اب
 3 یرتکاب هیادج ره یارب شیامزآ .دش تبث اه کسید
 رطق رایعم فارحنا هارمه هب نیگنایم و دش رارکت راب
 ییاهن رطق ناونع هب رارکت راب 3 رد دشر مدع یاه هلاه
 لوکیلگ نلیپورپ یواح کسید زا نینچمه .دیدرگ تبث
 یتنآ یواح یاه کسید زا و یفنم لرتنک ناونع هب
 یرت-نیزایدافلوس ،نیساسکولفورنا یاه کیتویب
 .دش هدافتسا تبثم لرتنک ناونع هب لکینفرولف و میرپوتم
 یاه کیتویب یتنآ هب طوبرم مارگویب یتنآ یاه کسید
  .تسا هدیدرگ هیهت بط نتداپ تکرش زا یراجت

 
 اه هداد یرامآ زیلانآ -3

 رد دشر مدع هلاه رطق نیگنایم هسیاقم یارب

 Sigma State یرازفا مرن همانرب زا فلتخم یاهرامیت

  One way) اه هداد هفرط  کی سنایراو شور و 2.0

ANOVA) فالتخا دوجو تروص رد و دش هدافتسا 
 فالتخا نازیم (Tukey) یکوت نومزآ اب ،نیگنایم

 رظنرد 10/1 زا رتمک ،راد ینعم حطس .دش صخشم
 .دش هتفرگ

 
 

 جیاتن
 نیب رد دشر مدع هلاه رطق نیرتشیب داد ناشن جیاتن

 %10 لکینفرولف زا هدافتسا هب طوبرم فلتخم یاهرامیت
 و یزاریش نشیوآ هراصع ،یدعب تیولا رد .دشاب یم
 نیرتشیب دصرد 10 و 110 یاه تظلغ رد ییاند نشیوآ
 یلک ایشیرشا تشک طیحم رد ار دشر مدع هلاه رطق
 نیا دشر مدع هلاه رطق هک (0 رادومن) دندرک داجیا
 داد ناشن راد ینعم فالتخا لکینفرولف اب اهرامیت
(01/1>P). یاهوراد هب طوبرم دشر مدع هلاه رطق 
 یرت-نیزایدافلوس و %10 نیساسکولفورنا یراجت
 دصرد 0/50 ،05 یاه تظلغ ،(%01 میرتلوس) میرپوتم
 دصرد 10 و 110 یاه تظلغ و ،ییاند و یزاریش نشیوآ
 فالتخا رگیدکی اب و هدوب هنماد کی رد یمتخ و هنزگ
 طسوت هدش داجیا هلاه رطق اما ،تشادن یراد ینعم
 نشیوآ هراصع زا راد ینعم روط هب اهرامیت زا کیره
 زین و دصرد 10 و 110 یاه تظلغ رد ییاند و یزاریش
 .(P<01/1) دوب رتمک لکینفرولف

 یدصرد 05/6 لماش اه تظلغ ریاس رد یراهم رطق
 05 و 0/50 ،05/6 زین و ،ییاند و یزاریش نشیوآ
 راد ینعم فالتخا رگیدمه اب یمتخ و هنزگ یدصرد
 ینعم فالتخا هدش رکذ یاه هورگ ریاس اب اما تشادن
 هراصع یاه تظلغ یمامت .(P<01/1) داد ناشن راد
 لرتنک رامیت اب یسررب دروم یراجت یاهوراد و ناهایگ
 تشک طیحم رد دشر مدع هلاه رطق ظاحل زا یفنم
 (P<01/1) داد ناشن یراد ینعم فالتخا یلک ایشیرشا
 .(0 هرامش لودج)
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 5     ...یزاریش نشیوآ هراصع یبورکیم دض رثا هعلاطم

 

 رد یلک ایشیرشا تشک طیحم رد یمتخ و هنزگ ،ییاند نشیوآ ،یزاریش نشیوآ یاه هراصع فلتخم یاه تظلغ دشر مدع هلاه رطق هزادنا -1 لودج
 .یراجت یکیتویب یتنآ یخرب اب هسیاقم

 (رتم یلیم) دشر مدع هلاه رطق هزادنا
 (رایعم فارحنا±نیگنایم)

 رامیت زود / تظلغ

55/5±00/90 a 13 مرگورکیم (دصرد10) لکینفرولف   

96/1±00/50 c 01 دصرد میرپوتم یرت-نیزایدافلوس   

61/0±10/30 c 0 مرگورکیم (دصرد10) نیساسکولفورنا   

65/5±00/60 b 110 دصرد   
 

یزاریش نشیوآ  

09/0±00/00 b 10 دصرد  

60/5±11/10 c 05دصرد  

00/0±00/00 c 10/50 دصرد  
00/0±00/9 d 05/6 دصرد  
09/0±00/00 b 110 دصرد   

 
ییاند نشیوآ  

00/0±51/60 b 10 دصرد  

06/0±10/00 c 05 دصرد  

00/0±00/50 c 10/50 دصرد  

05/5±00/9 d 05/6 دصرد  

06/0±00/50 c 110 دصرد   
 
هنزگ  

36/0±11/00 c 10 دصرد  

30/0±00/9 d 05 دصرد  

05/0±51/0 d 10/50دصرد  

61/0±10/6 d 05/6 دصرد  

00/0±10/50 c 110 دصرد   
 
یمتخ  

06/0±00/10 c 10 دصرد  

16/0±00/9 d 05 دصرد  

16/0±05/0 d 10/50 دصرد  

61/0±10/6 d 05/6 دصرد  

11/1 e 1 لرتنک  

 .(P<01/1) دشاب یم هورگ ود نیب رد راد ینعم فالتخا دوجو هدنهد ناشن نوتس ره رد هباشمان فورح •

 .تسا هدش شرازگ رایعم فارحنا± نیگنایم تروص هب اه هداد •
 

 
 .یسررب دروم فلتخم یاه هورگ رد دشر مدع هلاه رطق نیگنایم  -1رادومن
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  ثحب
 تالکتتشم یراتتجت یاتته  کتتیتویب یتتتنآ زا هدافتتتسا

 زا  ناگدتتتننک هدافتتتتسا و تاتتتناویح یارتتتب ار یتتتفلتخم
   لماتتش هتتک دتتنک یتتم  داتتجیا یناوتتیح یاتته هدروآرتتف
   ندتنامیقاب ،وراد فرتصم رثا رد یلامتحا یاه تیمومسم
    لتماوع هتب مواتقم ی اته  هیوتس شیادیپ و اه تفاب رد وراد
    شیتپ لاتس نارازته زا ناهایگ .(00) تسا ییایرتکابدض
 تتتیفیک دوتتبهب و یتمالتتس وتتفح رد یتتمهم رایتتسب شتتقن
 یاراد یتتیوراد ناتتهایگ .دتتنا هتتتشاد اتته ناتتسنا یگدتتنز
    تیتصاخ هتب ناوتت یم هلمج زا هک دنتسه یدیفم صاوخ
   ینادیتسکا یتتنآ و یچراقدض ،یلگنادض ،ییایرتکابدض
    لتیلد هتب یهاتیگ ی اته   هدروآرتف هزورتما .(0) درک هراشا
  رد رتتمک یبناج تارثا و دربراک یتحار ،ناسآ یسرتسد
  رتتثکا ناتتمرد یارتتب ییایمیتتش یاتته هدروآرتتف اتتب هتتسیاقم
    رارتتق هدافتتتسا دروتتم تاتتناویح و ناتتسنا یاتته یراتتمیب
  یموتمع یاضاقت حطس شیازفا هب هجوت اب .(1) دنریگ یم
   کتیتویب یتتنآ زا یراع و کیناگرا غرم زا هدافتسا یارب
   اتب یبورکیمدتض داوم زا هدافتسا ،ناسنا ییاذغ هخرچ رد
  اتب شقن رویط یاه یرامیب لرتنک رد دناوت یم یهایگ هیاپ
       هتب رتیخا هتعلاطم رد ،اتتسار نیتمه رد .دتیامن افیا یشزرا
   نتشیوآ ،یزاریتش نشیوآ ییایرتکابدض صاوخ یسررب
   ءاتشنم اتب  یتلک  ایتشیرشا یرتکاب رب یمتخ و هنزگ ،ییاند
  داد ناتشن  هلتصاح  جیاتتن .دش هتخادرپ رویط زولیساب یلک
    ،یزاریتش نتشیوآ یتیوراد ناهایگ هراصع زا هدافتسا هک
 زا یتاتتجرد دتتناوت یتتم  یتتمتخ و هتتنزگ ،ییاتتند نتتشیوآ
    یراتمیب لرتتنک رد و دتشاب هتشاد ییایرتکابدض تیصاخ
 .دشاب هتشاد شقن زولیساب یلک

     ییایرتکابدتتض تیتتصاخ دوتتجوم تاتتعالطا قتتبط
  لکتتش هتتب فتتلتخم یاتته  تتتنوفع رد یزاریتتش نتتشیوآ
   و تاتناویح فتلتخم یاه هنوگ رد ینیلاب و یهاگشیامزآ
   هداد ناتشن تاتعلاطم نیا .تسا هدش یبایزرا ناسنا ًااضعب

 ی اته یرتکاب عاونا یور رب ییاند و یزاریش نشیوآ تسا
 سوکوکوتپرتتتتسا لماتتتش یتتتفنم مرتتتگ و تتتتبثم مرتتتگ
 ،(9) نژوتتتتتتیپ سوکوکوتپرتتتتتتتسا ،(6) هتتتتتتیتکالاگآ
 یتتتفیت النوملاتتتس ،(50و6) سوتتتئروا سوکوکولیفاتتتتسا
  سانومودوتس ،(90)  زنژوتیتسونوم ای رتتسیل ،(50) مویروم
 ،(90 و 9 ،6) یتتتتلک ایتتتتشیرشا و ،(90 و9) ازوتتتتنژورئا
    رتیخا هتعلاطم رد .دتهد  یتم  ناتشن یبورکیمدض تیصاخ
   یور رتب ییاتند و یزاریش نشیوآ یبورکیمدض تیصاخ
       روتیط زولیتساب یتلک دراوتم زا هدتش ادتج  یتلک ایشیرشا
  طیتحم رب ناهایگ نیا هراصع داد ناشن جیاتن .دش یسررب
 10 و 110 ی اته تظلغ رد ًااصوصخم یلک ایشیرشا تشک
 ًاالبتتق .دراد یهجو  تتت لتتباق یگدتتنرادزاب تارتتثا دتتصرد
   ییاتند و یزاریتش نشیوآ یبورکیمدض تیصاخ یسررب
 و (6) واگ ناتسپ مرو دراوم رب هدش ادج یلک ایشیرشا رب
 ییایرتکاب    دتض ریثرتت زا یکاتح زتین (0) کیژارومهورتنا
  رتظن هب نیاربانب دشاب یم یلک ایشیرشا دشر رب ناهایگ نیا
     ءاتشنم زا رتظن فرتص ییاتند و یزاریش نشیوآ دسر یم
  ایتشیرشا  دتشر هدنرادزاب کی ناونع هب دنناوت یم یرتکاب
   هتکنیا هتب هجوت اب .دنشاب رثوم فلتخم یاه هنوگ رد یلک
       و لوتمیت ناتهایگ نتیا رد دوتجوم هرثوتم هداتم نیرتمهم
   تیتصاخ دتسر  یتم  رتظنب ،(00 و 1 ) دتشاب یم لورکاراک
     تاتبیکرت نتیا دوتجو لتیلد هب ناهایگ نیا ییایرتکابدض
 .دشاب

    اتب ییاتند و یزاریتش نشیوآ هراصع هکنیا هب هجوت اب
 و میرپوتتتتم یرتتتت-نیدیمیدافلوتتتس یراتتتجت یاتتتهوراد
  و دتنا هتشاد یهباشم یگدنراد زاب تارثا نیساسکولفورنا
 نیارباتتنب ،دتتنا هدتتش رهاتتظ رتتتهب اتته تتتظلغ زا یتتضعب رد
 رد  اته      کتیتویب یتتنآ یارتب یبتسانم نیزگیاتج دنناوت یم
   دربراتک دتسر  یتم  رتظن هب اما دنشاب رویط شرورپ تعنص
   تاتعلاطم مزلتتسم ییاند نشیوآ و یزاریش نشیوآ ینیلاب
     نتتتیا لتتمع متتسیناکم هتتتنیمز رد یرتتتشیب تاتتقیقحت و
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 لتتماوع دتتشر یگدتتنراد زاتتب هتتنیمز رد ه یوتتب اتته هراتتصع
   .تسا ییایرتکاب مواقم لاکشا زورب و یبورکیم

    یتخرب رد ،یتمتخ هراتصع ییایرتکابدض رثا درومرد
 ناراتتکمه و Iauk هتتلمج زا (15 و 00 ،00) تاتتشرازگ
   رتتب ًااتتصوصخم نآ ییایرتکابدتتض تیتتصاخ هتتب (3115)
  هتتخادرپ   سوتئروا سوکوکولیفاتتسا  تتبثم مرگ یرتکاب
     ناتشن هتک دراد دوتجو زتین یتاعلاطم اما .(00) تسا هدش
  یور رتب ار ییایرتکابدض ریثرت نیرتمک یمتخ تسا هداد
       دراد یتفنم مرتگ یرتکاتب کتی ناوتنع هتب  یتلک ایشیرشا
  عوتن لیلد هب توافتم ریترت نیا تسا نکمم هچرگا .(15)
      هتعلاطم رد اتما دتشاب (تتبثم مرتگ ای یفنم مرگ) یرتکاب
  زا یتاتتجرد دتتصرد 05 یالاتتب یاتته  تتتظلغ رد رتتیخا
 ءاتتشنم اتتب یتتلک ایتتشیرشا هتتیلع ییایرتکابدتتض تیتتصاخ
   هتب هتجوتاب     اذتل دتش هدتید روتیط یزولیساب یلک تنوفع
  هراتتصع ییایرتکابدتتض تیتتصاخ یرتتبارب و ندوتتب رثوتتم
 یراتتجت یاتتهوراد اتتب 10 و 110 یاتته تتتظلغ رد یتتمتخ
  هراتصع شور دسر یم رظن هب میرتلوس و نیساسکولفورنا
  رتب  اته     هراتصع یراذتگ رتثا زا عناتم هراصع عون و یریگ
  دتسر  یتم      رتظن هتب لاتح رتهب .تتسا هدش روکذم یرتکاب
     یتتنآ و ییاتیرتکاب تتشک طیارتش ،یریگ هراصع دنیارف
  تاتبثا یارب هک دراد یدایز ریثرت جیاتن ریسفت رد مارگویب
   هتب زاتین  یتلک  ایتشیرشا    تتشک طیتحم رتب هراصع عون رثا
   .دشاب یم یرت عیسو هعلاطم

   رتتب هتتنزگ ییایرتکابدتتض رتتثا فتتلتخم تاتتعلاطم رد
  .تتسا هدش هداد ناشن یبوخ هب سوکوکولیفاتسا یرتکاب
   ار هتنزگ یلوناتتا هراصع ریثرت (9030) ناراکمه و ییایک
   رارتق یتسررب دروم سونروا سوکوکولیفاتسا یرتکاب رب
    تیتتتصاخ یاراد هاتتتیگ نتتتیا دتتتنداد ناتتتشن و دتتتنداد
     سوتنروا سوکوکولیفاتتسا یرتکاتب هتیلع ییایرتکابدض
 هنزگ هراصع (0090) ناراکمه و Janssen .(0) دشاب یم
   ،سوتنروا سوکوکولیفاتتسا یاه یرتکاب دشر یور رب ار

  زنژویاتپ  سوکوکوتپرتتسا و سیمردیپا سوکوکولیفاتسا
  رداتق هنزگ هراصع دندرک نایب و دنداد رارق یسررب دروم
       تتتشک طیتتحم یور رتتب دتتشر مدتتع هتتلاه داتتجیا هتتب
  .(35) دشاب یم روکذم یاه یرتکاب

 رد هتتن    زگ هراتتصع تتتسا هداد ناتتشن رتتیخا هتتعلاطم
 ییایرتکابدض ریثرت دصرد 05/6 و 0/50 ،05 یاه تظلغ
      روتیط زولیتساب یتلک ءاتشنم اتب یلک ایشیرشا هیلع یبسانم
  یاتتهوراد اتتب دتتصرد 10 و 110 تتتظلغ رد اتتما ،درادتتن
   نتیا .دتنک  یتم یربارب میرتلوس و نیساسکولفورنا یراجت
  دتهد  یتم ناشن زین یلبق تاعلاطم رورم هک تسا یلاحرد
  اتب  یتلک  ایتشیرشا   یرتکاتب دتشر رب هنزگ یگدنرادزاب رثا
 و 51 ،50 ،90 ،51   ) تتتسا هدوتب هارتتمه یکدتنا تتیقفوم
 ریثرتتت (1115) ناراتتکمه و یدیهتتش هتتک یروتتط هتتب .(15
  یتلک  ایتشیرشا   فتلتخم هیوتس 3 دشر رب ار هنزگ هراصع
  یتلک  ایتشیرشا رب هنزگ هراصع درک نایب و درک شیامزآ
  ناراتتکمه و   هلاتتش نیتتنچمه .(50 و 51  ) تتتسین رثوتتم
 گرب یازجا یبآ و یلوناتم ،یلوناتا یاه هراصع (9990)
 سوکوکولیفاتتتسا یاتته    یرتکاتتب رتتب ار هتتنزگ هتتشیر و
  دروتم  یتلک ایشیرشا و ازونژورئآ سانومودوس ،سوئروا
   هتیهت عوتنتم یاه هراصع دنداد ناشن و دنداد رارق یسررب
  یتلک ایشیرشا یرتکاب دشر رب هنزگ گرب و هشیر زا هدش
      ناراتکمه و رتگلاد ،نتیا رتب هوالتع .(55 ) درادتن یریثرت
 یرتکاتتب دتتشر رتتب ار هتتنزگ یلوناتتتا هراتتصع رتتثا (1115)
 یتتلک   ایتتشیرشا و الیتتسبلک ،سوتتئروا سوکوکولیفاتتتسا
       ریثرتتت هتتنزگ هراتتصع دتتنداد ناتتشن و دتتندرک یتتسررب

   اتب ،لاتحرهب .(60 ) درادتن  یتلک ایشیرشا رب ییایرتکابدض
 هب تاعلاطم ریاس رب یرورم و ریخا یسررب جیاتن هب هجوت
  یتلک  ایتشیرشا یرتکاب رب یمتخ لگ و هنزگ دسر یم رظن

  هتک درادن یهجوت لباق ریثرت تنوفع ءاشنم زا رظن فرص
  هتیزجت اب رت یئزج تاعلاطم هب زاین هیضرف نیا دییرت یارب
 .دشاب یم اه نآ رثا یسررب و اهوراد هراصع
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  لتباق یگد تن     رادزاب تارتثا هتب هتجوتاب ،یتلک روتط هب
    رتیثکت و دتشر رتب ییاند و یزاریش نشیوآ هراصع هجوت
 ناهایگ ییایمیشوتیف هیزجت ،دسر یم رظن هب یلک ایشیرشا
  تتینما و یلک ایشیرشا دض تارثا یسررب و هعلاطم دروم
  ناتهایگ نیا یریگراکب رد دناوت یم ،هرثوم داوم فرصم
  اتفیا یا هدمع شقن رویط زولیساب یلک یرامیب لرتنک رد
 .دنک
 
 عبانم
     ،ییاتضر ،.ف ،بوتلطم دتنمزاین ،.ح ،یرداتص ،.پ ،ایلوا .0

 همانلتتتصف .Zataria multiflora bios .(0030) .ب.م
 .  نارتیا رتطعم و ییوراد ناهایگ تاقیقحت یشهو پ یملع
 .55-65 تاحفص ،0هرامش ،55 هرود

  ،.ن ،یدرتتتتتکهد یمتتتتتساق ،.د ،یدتتتتتباع ،.م ،یتتتتلالج .5
 یبورکیمدتتض  تارتتثا یتتسررب .(0030) .ا ،یلاتتحمراهچ
      هتیلع یتیوراد ناتهایگ زا یدادتعت یتلکلا وردیه هراصع
  موتتلع هاگتتشناد هتتلجم . زنژوتیاتتسونوم ایرتتتسیل یرتکاتتب
 .05-33 تاحفص ،3 هرامش ،0 هرود .درکرهش یکشزپ

 ،.ح .ا ،یباراد ،.م ،رادشپ ،.و ،یناخاضر ،.م ،یکیب شاداد .3
 هراتتصع ییایرتکابدتتض رتتثا یتتسررب .(9030) .ع ،رورتتسم
 .  ازوتنیژورئآ سانومودوتس و یلک ایشیرشا رب ناحیر هایگ
  هرامتش ،1 هرود .  یمالتسا دازآ هاگتشناد یکشزپماد هلجم
00-10 تاحفص ،1 . 

  پاتچ . یهاتیگ  ناتمرد و وراد .(9030) .ص .م ،ناحجر .1
  .53-01 تاحفص .یولع تاراشتنا .لوا

 .مود دتتلج .یتتیوراد ناتتهایگ .(0030) .ع ،یرتتگرز .0

 .05-63 تاحفص .نارهت هاگشناد تاراشتنا

  ،یزیتشرت ،.م ،تایب ،.م ،یناگجو ،.ت.م ،یحلاص ییارهز .6
    تتظلغ لقادتح نیتیعت .(1030) .ا ،یتسب هدازدنوخآ ،.ح
 یور یزاریش نشیوآ هایگ سناسا (MIC) هدننک تعنامم
  سوکوکوتپرتتسا ،سوئرآ سوکوکولیفاتسا یاه یرتکاب
 .یک   تشزپماد تاتقیقحت هتلجم .یلک ایشیرشا و هیتکالاگآ
0 تاحفص ،5 هرامش ، 16 هرود 10-0 01. 

  هراتصع ریثات .(9030) .ع ،یمئاق ،.م ،یناردنزام ،.ا ،ییایک .0
   هدتش ادتج یاه یرتکاب هیلع ییوراد هایگ هنوگ 0 یلوناتا
   ناتتسرهش رد یراردا یراتجم تنوفع هب التبم نارامیب زا
 ،9  هرامتش ،13 هرود    .یتیوراد ناتهایگ همانلتصف .ناگرگ
 .01-30 تاحفص

 ،.غ ،یزردوگ ،.ش ،هناریپ راجن ،.م ،یراتس ،.م ،یزردوگ .0
  و یتبآ ی اته  هراتصع   ریثرتت یتسررب .(0030) .م ،یلدگیب
  یتلک  ایتشیرشا یور  رتب  یزاریتش  نتشیوآ   هاتیگ یتلکلا
 مولع هاگشناد یشهو پ یملع همانلصف .کیژارومهورتنا
 .63-60 تاحفص ،3 هرامش ، 0 هرود .ناتسرل یکشزپ

   نیتسح ،.ص ،ناتیبارهم ،.ط ،یراتس دجم ،.ق ،روپ دمحم .9
 و ییایرتکابدتتض صاوتتخ یتتسررب .(9030) .ا ،هداز
  نتشیوآ  سنتج  هتس زا یی اته  هتنوگ  سناتسا  یچراقدتض
(Thyme) یرایتخب هزرم هنوگ و یتوکاک پیتوکا ود و 
(Satureja bachtiarica). دازآ هاگشناد هیاپ مولع هلجم 
00-000 تاحفص ،0 هرامش ،0 هرود .یمالسا 0. 

   ،.ش ،نامیلتس اتضیرف ،.د ،میهاربا ،.ا ،یهدراهچ یسردم .10
  یتلکلا ی اته  هراتصع رثا یسررب .(0930) .ف ،ینسحلاوبا
 ی اته    یرتکاتب یدادتعت رتب .Urtica dioica L  هتنزگ هایگ
 هرود    .یتیوراد ناتهایگ همانلتصف .تبثم مرگ و یفنم مرگ
 .09-010 تاحفص ،5 هرامش ،00

  پاتچ  .مود دتلج . یتیوراد ناهایگ .(0030) .پ ،ینواعم .00
     .سدقرهتش دتحاو یمالتسا دازآ هاگتشناد تاراشتنا .لوا

0 -350 تاحفص 10.  
     یراتبج ،.ع ،یقاتثیم ،.ا ،یتتسب هدازدتنوخآ ،.م ،یوسوم .50

   یور رتب یزاریتش نشیوآ رثا یسررب .(0030) .ح ،هنماخ
  .یراتجت وج پوس رد مویروم یفیت النوملاس دشر نازیم
 . 910-500 تاحفص ،5 هرود .ییوراد ناهایگ همان لصف

  رتب یرورم .(5030) .م ،یتفت هداز یکم ،.ح ،یداب یدقن .30
   ناتهایگ همانلتصف .(.Tymus vulgaris L  ) نتشیوآ هاتیگ
 .0-50 تاحفص ، 0 هرود .ییوراد
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Abstract: In order to study the antibacterial effect of Zataria multflora, Thymus daenensis, 
Althea officinalis, and Urtica dioica, chicken Escherichia coli (E. coli) isolates sensitive to 
enrofloxacin (ENR), Sulfadimidin-trimetoprim (Sul-trim), Florfenicol (FLO), Flemequine and 
Gentamycin were used. After the preparation of extracts from herbal plants, the antibacterial 
sensitivity of herbal plants with different concentrations (100, 50, 25, 12.5 and 6.25%) was 
assayed by disc diffusion test. Also, propylene glycol as negative control and commercial 
antibacterial drugs comprising ENR, Sul-trim and FLO as positive control were used and 
compared with herbal plant extracts for antibacterial sensitivity. The results showed 
maximum growth inhibitory diameter for E. coli induced following usage of florfenicol, 100% 
and 50% concentration of Zataria multflora and, Thymus daenensis extracts, respectively. 
The 50% and 100 % concentrations of Althea officinalis, and Urtica dioica extracts could 
induce growth inhibitory diameter the same as ENR and Sul-trim. The overall, results showed 
Zataria multflora, Thymus daenensis, Althea officinalis, and Urtica dioica have degrees of 
antibacterial effect and these herbal plants can be used as an antibacterial supplement in the 
treatment of avian colibacillosis. Therefore, the phytochemical analysis for complementary 
study is necessary. 
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