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 3333، پاييز 3، سال دوم، شماره 7فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي 
 

  .Trachyspermum copticum L دارویی ضدباکتریایی دو گیاهفعالیت بررسی 

  استان گلستانآزادشهر  در منطقه .Ziziphora tenuior Lو 
 

  ،4منيره جاهدي ،3مريم صادق شش پلي ،2اله قائميعزت ،*1هادي كوهساري

 5علي صادق ،4مريم ظهيري
  ، آزادشهر، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد آزادشهر،  ،کتری تخصصی میکروبیولوژید 1
 ، گرگان، ایرانگروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستاناستاد  2
 آزادشهر، ایرانواحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، دکتری تخصصی پزشکی مولکولی،  دانشجوی 3
 دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایرانواحد آزادشهر،  ،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ارشدکارشناس 4

 واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایرانارشد میکروبیولوژی، کارشناس 5
 

 23/6/33تاريخ پذيرش:         24/3/33تاريخ دريافت: 

 چكيده

استفاده از آنها در عصر  اند وشدهی عفونی استفاده میهادرمان بیماریپیشگیری و برای  های دورگذشتهمعطر از دارویی  گیاهان 

ان دارویی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاهبه منظور بررسی  دراین مطالعه  مورد توجه بسیار قرار گرفته است.نیز حاضر 

که عالوه بر پراکنش بهینه اکولوژیکی، از  (.Trachyspermum copticum L) نیانو ز (.Ziziphora tenuior  Lکاکوتی )

های گیاه . برگمصارف دارویی و خوراکی زیادی نیز نزد مردم بومی منطقه به عنوان ضد عفونی کننده و ضد التهاب برخوردارند

آوری و گلستان جمع استان درآزادشهر واقع در حومه و از رویشگاه طبیعی آنها  1332فروردین ماه  زنیان در میوه گیاهکاکوتی و 

 لیترمیلی گرم در میلی 5225و  125، 257، 577 چهار غلظت در و با روش پرکوالسیون درصد 07با اتانول  هااندامسپس عصاره 

بر اساس انتشار گونه باکتری گرم منفی  5گونه باکتری گرم مثبت و  4گیاهان علیه  یهاعصارهضد باکتریایی  فعالیت تهیه گردید.

 اثر ضد باکتریایی قابل توجهیهر دو گیاه  نتایج نشان دادند که عصاره اتانولی .تعیین شدی دیسک و چاهک هادر آگار و با روش

 نشان داد.از خود  یبیشتر روش دیسک دیفیوژن اثردر مقایسه با و روش چاهک  دارندی مورد آزمون هاعلیه باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس  نسبت به عصاره این دو گیاه در روش چاهک، هاترین باکتریحساس

مقاومت  ثبتی گرم مهادر مقایسه با باکتری منفیی گرم هاباکتری و متر بودندمیلی 25و  37له عدم رشد هاترتیب با قطربه

ی اتنوفارماکولوژی این دو گونه در منطقه و مستندسازی علمی مصارف هانتایج این تحقیق در تایید یافته نشان دادند.بیشتری 

عنوان یک سر نخ کلیدی می سازد و این یافته بهفونی کننده و ضد پاتوژن مطرح میععنوان ضدسنتی این گیاهان در طب سنتی به

بالینی با هدف فرآوری، استخراج و تولید داروهای موثر و کم خطر از عصاره این گیاهان تواند در توجیه ضرورت انجام مطالعات 

 .در پیشگیری و درمان باشد

 

 1 .فعالیت ضدباکتریایی، کاکوتی زنیان، ،روش دیسک، روش چاهک: كليدي واژگان

                                                           
 hadikoohsari@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه 

ی هوابا وجوود امتیاز یکی از مشکالت طب جدید

ظاهری نسبت به طب سنتی کوه بوا خوود بوه ارم وان 

افوزون داروهوای شویمیایی  آورده است، مصورف روز

است که متاسفانه روز به روز شکل حادتری بوه خوود 

و در ایووون میوووان گسوووترش روزافوووزون  گیوووردموووی

بیوتیکی یکی از معضالتی اسوت کوه ی آنتیهامقاومت

. این روبروستانی با آن جامعه بهداشت جههم اکنون 

موارد سبب شده است که تالش مسوتمر بورای یوافتن 

پوذیرد. یکوی از  داروهای جدید ضدمیکروبی صورت

داروهوایی، گیاهوانی هسوتند کوه در  منابع یافتن چنین

صورت تجربی از آنها اسوتفاده موی طب سنتی ایران به

شده اسوت. طبوق تخموین سوازمان بهداشوت جهوانی 

جمعیوت دنیوا بوه تواثیر ترکیبوات  درصد از 07حدود 

 ,Capasso) اعتقواد دارنود هواگیاهی در درمان بیماری

هووای ثانویووه گیاهووان عووالی دارای متابولیووت .(1998

عنوان یکی ازمهمترین به توانندکه می باشندفراوانی می

منابع دارویوی بوا اثورات ضودباکتریایی و ضودقارچی 

ایوران، طوب سونتی  در. شووند در نظور گرفتوه جدید

هووا، اسووتفاده ازگیاهووان دارویووی در درمووان سوووختگی

های عفونی، سوپتی سومی های پوستی، بیماریناراحتی

 ;Oussalah et al., 2007) التهواب متوداول اسوت و

Shahidi, 2004). گیووواه کووواکوتی بوووا نوووام علموووی 

tenuior  ziziphora  است که  نعنائیاناز گیاهی از تیره

ایون گیواه ی هابوتوه ی غذایی و دارویی دارد.هاکاربرد

 57توا  27و ارتفوا  آن بوین بووده پرپشوت  چند ساله

اسوت. ایون  های بونفشباشد و دارای گلمتر میسانتی

گیاه اغلب در درمان اختالالت گوارشی نظیر اسوهال و 

 .(Zargari, 1995) دل پیچه کار برد دارد

 Trachyspermumبووا نووام علموویزنیووان میوووه 

copticum L.  میووه وریشوه آن در  کوهاز تیره چتریان

 درموانی اثرات دارای و باشدطب سنتی مورد توجه می

 کلسوترول ، کاهندهسپتیک آنتی همانند اثراتمتعددی 

 اسووت اسپاسووم دهنووده آور و تسووکین، خلوو خووون

(Oskuee et al., 2011). 

باکتریووایی و  مطالعووات متعووددی بووه نقووش ضوود

انود همچنوین ضدقارچی این دو گیاه دارویی پرداختوه

آنالیز ترکیبات این دو گیاه نیز مورد بررسی قرار گرفته 

و همکاران به ایون نتیجوه رسویدند کوه  رسولیاست. 

توانود می ،ی استخراج شده از میوه گیاه زنیانهاروغن

منظوور  عنوان یک ماده نگهدارنده در مواد غذایی بهبه

مهار آسپرژیلوس پوارازیتیکوس و تولیود افالتوکسوین 

ستفاده شود. آنها به مطالعه ترکیبات موجود در روغن ا

این گیاه دارویی پرداختوه و نتوایج آنهوا نشوان داد کوه 

پیپریتون، آلفا پینن، لیمونن، سینئول، تیموول، سویمن و 

 Rasooli) باشودمهمترین آنها می ترتیببه گاما ترپینن

et al., 2008). 

 Khajehای دیگووور و همکوواران نیوووز در مطالعوووه

ترتیب تیمول، گاما تورپینن، مهمترین این ترکیبات را به

 سوویمن، بتووا پیوونن، میرسوون و لیمووونن معرفووی کردنوود

(Khajeh et al., 2004).  

 Mahboubiو Kazempour  بووووه  ایمطالعووووهدر

مقایسه ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی زنیوان 

ترپینن و سویمن را -و مرزه پرداختند. آنها تیمول، گاما

عنوان مهمترین ترکیبات زنیان معرفی کردند و نشان به

دادند که زنیان در مقایسه با مرزه اثورات ضودمیکروبی 

 (.Mahboubi and Kazempour, 2011) بیشتری دارد

در خصوص گیاه دارویوی کواکوتی نیوز مطالعواتی 

 44و همکوارانش  Mahboubiaصورت پذیرفته است 

ترکیب را در روغن کاکوتی شناسایی کردند که در این 

میان آلفا ترپینئول، تیمول و استات ژرانیل از مهمتورین 

در مطالعه آنان همچنین اثرات ضدمیکروبی  آنها بودند.

ی سواپروفیت و هواقارچ روغن این گیاه دارویی علیوه

همچنووین سووودوموناس آئروژینوووزا، انتروکوکوووس 

 فکووالیس و باسوویلوس سوورئوس بووه اثبووات رسووید

(Mahboubia et al., 2012.) 
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هووای طبیعووی لووذا بووا توجووه بووه کثوورت رویشووگاه

اسوتان گلسوتان شهرستان  هایروستاای فوق در هگونه

ی فراوانووی کووه از هاو از طرفووی شووهرت و اسووتفاده

صوورت منفورد یوا ی مختلف این دو گیاه بههافرآورده

عنوووان مقوووی، ضداسپاسووم، ضوودالتهاب و ترکیبووی بووه

ی مختلف از هاکننده قوی در درمان بیماریضدعفونی

های قارچی جمله دل درد، دیسمنوره، اسهال و عفونت

شود، این تحقیق برای نخستین بار در شرق پوست می

ضودباکتریایی عصواره بررسی فعالیوت  استان با هدف

 3گیاه زنیان و بورگ گیواه کواکوتی علیوه  اتانولی میوه

ی دیسوک و هواروش بوا اسوتفاده از ،اکتریبواز  گونه

 انجام گردید. چاهک

 

 هامواد و روش

ی هاعملیات صحرایی به منظور شناسایی رویشگاه

شهرستان نواحی روستایی یاهان مورد نظر در طبیعی گ

و در  گرفوتانجوام واقوع در اسوتان گلسوتان  آزادشهر

زنیوووان  گیووواه هوووایمیوه 1332مووواه فوووروردوین

(Trachyspermum copticum L. )هوای گیواهو بورگ 

در آوری جمووع، (.Ziziphora tenuior Lکوواکوتی )

طوور بوه خشک( نگهداری و شرای  مناسب )تاریک و

عصواره بعود از خشوک شودن،  شودند.کامل خشوک 

 07و اتووانول  پرکوالسوویون بووا روش هااتووانولی گونووه

 عمول گیوریعصواره از پوس درصد استخراج گردید.

روش تقطیور در  با روتاری دستگاه ازحالل،  جداسازی

هوای رقت سوپس ( وCook, 2008) شود انجوام خالء

 5/52و  125، 257، 577ی هوووواغلظت در متوووووالی

 لیتر از آن تهیه شد.گرم بر میلیمیلی

اشریشویا  شواملآزموون موورد گرم منفی های باکتری

، 4، شوویگال دیسووانتری3، سووالمونال تیفووی موریوووم2کووولی

                                                           
1. Escherichia coli 

2. Salmonella typhimurium 

3. Shigella dysenteriae 

 وبودنود  5و یرسینیا انتروکولیتیکا 5سودوموناس آئروژینوزا

شوووامل  ی گووورم مثبوووت موووورد آزموووونهووواباکتری

، اسوووووتافیلوکوکوس 0اسوووووتافیلوکوکوس اورئووووووس

و باسوویلوس  3، انتروکوکوووس فکووالیس0اپیدرمایوودیس

ازسوازمان پووهشوهای  بودند که همگوی آنهوا 17سرئوس

 هاپس از تهیه عصواره .ندعلمی و صنعتی ایران تهیه شد

جهت تعیین اثر ضدباکتریایی آنها از دو روش دیسوک 

 دیفیوژن، چاهک استفاده شد.

در روش دیسوک دیفیووژن : روش ديسک ديفيووژن

ی بالنوک سواخت شورکت پوادتن طوب در هادیسوک

قورار  های تهیه شده از عصوارههارقت ی حاویهالوله

 هوا را در دموایدقیقه، دیسوک17تا  5گرفت و بعد از 

انکوبه توا کوامالخ خشوک شوده و گراد درجه سانتی 30

 (.Cook, 2008) گذاری آماده شودجهت دیسک

سوسپانسووویون  ،ی باکتریووواییهااز تموووام سوووویه

 cfu/ml) مووک فارلنوود 5/7 لولووه میکروبووی معووادل
سوط   دراز ایون سوسپانسویون  و ( تهیه شد5/1×071

 محی  مولرهینتون آگار کشت یکنواخوت انجوام شود.

 ،هامختلف عصاره یهاغلظتی حاوی هاآنگاه دیسک

 هاپلیت روی سط  محی  کشت آگار قرار داده شدند.

گراد درجوه سوانتی 30 دموایسواعت در  24مودت به

گیوری انکوبه شده و نتایج اثر ضودباکتریایی بوا انودازه

بورای  ثبوت شود. هاله عدم رشد اطراف دیسکها قطر

حصول اطمینان، این آزمایش برای هر سوویه بواکتری 

له عودم رشود در ها دو بار تکرارگردید و میانگین قطر

همچنوین از  عنوان قطر نهایی ثبت شد.دو بار تکرار به

 عنووان کنتورل منفویدیسک حاوی پروپیلن گلیکول به

 استفاده گردید.

                                                           
4. Pseudomonas aeroginosa 

5. Yersinia entrocolitica 

6. Staphylococcus aureus 

7. Staphylococcus epidermidis 

8. Entrococcus faecalis 

9. Bacillus cereus 
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در روش چاهوووک از سوسپانسووویون : کروش چاهووو

میکروبی معادل نیم مک فارلند بور سوط  محوی  کشوت 

مولر هینتون آگار به صورت یکنواخوت کشوت داده شود. 

یی هواسپس با استفاده از چوب پنبه سوورا  کون چاهک

میکرولیتوری  177متر حفر کرده و با سمپلر میلی 0با قطر 

ریختوه و  هوادر چاهک های مختلف عصوارههااز غلظت

گوراد انکوبوه درجه سانتی 30 دمای ساعت در 24مدت به

له عدم رشود ها شد. پس از این مدت با اندازه گیری قطر

ی هواحساسیت یوا مقاوموت باکتری هادر اطراف چاهک

 Joshi et al., 2009; walter et) مورد آزمون تعیوین شود

al., 2011; Cowan, 1999). 
 

 نتايج

نشوان داد کوه  2و  1جوداول  ی مستخرج ازهایافته

ی موورد هوادو گیاه علیه اکثور باکتری عصاره اتانولی هر

مخصوصاخ در روش چاهوک اثرات ضدباکتریایی  مطالعه

غلظوت نسوبت بوه  هاحساس ترین باکتری نشان دادند.

اتوانولی گیواه زنیوان  عصواره لیترمیلی درگرم میلی 577

 ،اپیدرمایوووودیس اسووووتافیلوکوکوسعلیووووه بوووواکتری 

ترتیوب بهستافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس ا

متر بودند. ایون میلی 25و  20، 37له عدم رشد ها با قطر

گورم میلوی 5/52ی هوااثر ضد باکتریایی حتی در غلظت

تورین حساس و (1 )جدول لیتر نیز مشاهده شدمیلی در

لیتور میلی گرم بور میلوی 577غلظت نسبت به  هاباکتری

اسووتافیلوکوکوس علیووه اتووانولی گیوواه کوواکوتی عصوواره 

اسووتافیلوکوکوس اورئوووس، یرسووینیا انتروکولیتیکووا و 

و  25، 25لوه عودم رشود هاترتیب با قطربه اپیدرمیدیس

ایوون اثوور ضوودباکتریایی حتووی در  متوور بودنوود.میلووی 22

 لیتر نیز مشاهده شودمیلی درگرم میلی 5225ی هاغلظت

روش دیسوک  هوا بواباکتریحساسیت این  .(2 )جدول

 تایید قرار گرفت. نیز مورد دیفیوژن

 

 چاهک های دیسک وگونه باکتریایی به روش 3عصاره اتانولی گیاه زنیان علیه  باکتریایی ضد اثر .1جدول

  Well diffusion method  Disk diffusion method 
S.N
. 

ORGANISMS 500mg
/ml 

250mg/
ml 

125mg/
ml 

62.5mg/
ml 

500mg/
ml 

250mg/
ml 

125mg/
ml 

62.5mg/
ml 

1 E.coli 12* 9 0 0 9 0 0 0 
2 S.aureus 28 27 24 21 20 17 13 9 
3 P.aeroginosa 9 0 0 0 9 0 0 0 
4 E.feacalis 16 14 10 0 11 9 0 0 
5 S.epidermidis 30 29 26 21 20 16 12 0 
6 S.dysentry 16 13 10 8 10 8 0 0 
7 S. typhimurium 11 9 8 0 10 8 0 0 
8 Y.entrocolitica 21 19 17 13 17 14 10 9 
9 B.cereus 25 20 16 14 14 11 0 0 

*Zone Of Inhibition (mm)  

 چاهک های دیسک وگونه باکتریایی به روش 3اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه کاکوتی علیه  .2جدول 
  Well diffusion method  Disk diffusion method 

S.N

. 

ORGANISMS 500m

g/ml 

250mg/

ml 

125mg/

ml 

62.5mg/

ml 

500mg/

ml 

250mg/

ml 

125mg/

ml 

62.5mg/

ml 

1 E.coli 15* 12 11 10 9 0 0 0 

2 S.aureus 26 24 22 20 16 13 10 0 

3 P.aeroginosa 14 13 11 9 10 0 0 0 

4 E.feacalis 8 0 0 0 0 0 0 0 

5 S.epidermidis 22 19 16 10 16 14 10 0 

6 S.dysentry 14 10 9 0 9 0 0 0 

7 S. typhimurium 13 11 10 0 9 0 0 0 

8 Y.entrocolitica 25 24 22 12 18 16 12 9 

9 B.cereus 21 19 16 14 16 14 10 0 

*Zone Of Inhibition (mm) 
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 بحث

اثرات دارویی گیاهان بومی و معطر در هور منطقوه 

ی ثانویوه آنهوا وابسوته اسوت. از هابه حضور متابولیت

و شورای  متفواوت آن نقوش  هاآنجایی که اکوسیسوتم

و اثرات دارویی  ی ثانویههامهمی در بیوسنتز متابولیت

عواملی چون درجه حرارت، میوزان آنها دارند و اینکه 

، شدت نور و ارتفا  از سط  دریا کوه تعیوین یبارندگ

از جمله مهمترین عوامول  ،کننده اقلیم یک منطقه است

ی ثانویوه و هوامحیطی تاثیر گوذار در تجموع متابولیت

لوذا  ،(Davise et al., 1994) اسوتاثرات دارویی آنها 

بررسوی  هوای طبیعوی وبرداشت گیاهوان از رویشوگاه

هوای طبیعوی بسویار اثرات دارویوی آنهوا در زیسوتگاه

و از ( Mazandarani et al., 2011) ضووروری اسووت

ی هوابررسی اثورات ضود باکتریوایی فراوردهآنجاییکه 

ی عاموول فسوواد و هوواطبیعووی گیاهووان علیووه باکتری

منظووور جووایگزین کووردن ی غووذایی بووههامسوومومیت

بووه جووای ی طبیعووی مشووتق از گیاهووان هانگهدارنووده

ی شیمیایی در سالهای اخیر بسویار موورد هانگهدارنده

 توجه قرار گرفته است.

( نشوان داد کوه 2 و 1نتایج این تحقیوق )جوداول 

در روش جاهووک از  عصوواره هوور دو گیوواه مخصوصوواخ

عملکرد ضدباکتریایی بیشتری برخوردار بوود و اینکوه 

های گرم مثبت از حساسیت بیشتری نسبت بوه باکتری

 های گرم منفی برخوردار بودند.باکتری

ی گورم هوانتایج تحقیق حاضور حساسویت باکتری

مثبت از جمله استافیلوکوکوس اورئووس و باسویلوس 

سوورئوس را نشووان داد. در مطالعووات مشووابه شووهال 

 Akgül و Kivanç همچنوین نواد و همکارانشسلطانی

ی گورم مثبوت همچوون هوار ترکیه حساسیت باکترید

ورئوووووس، اسووووتافیلوکوکوس ا اسووووتافیلوکوکوس

اپیدرمایووودیس، باسووویلوس سووورئوس و باسووویلوس 

 سابتیلیس را نسبت بوه اسوانس کواکوتی نشوان دادنود

(Kivanç and Akgül, 1986.) 

ی گرم مثبت در مقایسوه هاحساسیت بیشتر باکتری

ی گیاهوان، های گرم منفی در برابر عصوارههابا باکتری

جنوووبی  در مطالعووات متعووددی ازجملووه در آمریکووای

(Paz et al., 1995آفریقوا ،) (Kudi et al., 1999; 

Vlietinck et al., 1995و استرالیا ) (Palombo et al., 

شده اسوت. مطالعوات نشوان داده کوه  گزارش( 2001

هووای گوورم مثبووت نسووبت بووه دیووواره سوولولی بوواکتری

هوووای گووورم منفوووی در مقابووول بسووویاری از بووواکتری

شوویمیائی ضوودمیکروبی هووا، ترکیبووات بیوتیووکآنتووی

(Kritika et al., 2007 و حتوی بسویاری از داروهوای )

( حساسویت بیشووتری Sharifa et al., 2008) گیواهی

وجود الیوه لیپووپلی سواکاریدی دیوواره و نیوز  .دارند

فضای پری پالسمیک از دالئل مهم این مقاومت نسبی 

و  PriscilaG Mazzola باشووود.موووی هووواگوورم منفی

های گورم منفوی همکارانش نیز نشان دادند که باکتری

نسبت به عوامل شیمیایی مقاومتراز انووا  گورم مثبوت 

  (.Cock, 2008; Tortora et al., 2001هستند )

های مشوابه دیگور نشوان دادنود کوه در در بررسی

و گیاهوان  هاروش چاهک اثور ضود باکتریوایی ادویوه

کوه  (Indu, 2006) دارویی بیشتر از روش دیسک بوود

ایون  وبا نتوایج تحقیوق موا مطابقوت دارد  هایافتهاین 

در  موواد مووثره گیاهوانتواند به میزان نفوو  پدیده می

ی کاغذی بالنک کم بووده و بنوابراین میوزان هادیسک

از دیسک بوه سوط  محوی  کشوت ه، موثر موادانتشار 

باکتری کمتر از میزان نفو  ادویه از چاهوک بوه داخول 

 کشت است.محی  

همکواران  در بررسی مشابه که توسو  مهرابیوان و

ی گوورم هوواحساسوویت باکتری ( انجووام گرفووت،1305)

منفی )اشریشویا کوولی، شویگال دیسوانتری، سوالمونال 

تیفی، سوالمونال پواراتیفی و کلبسویال کسوی توکوا( را 

نسبت به عصاره گیاه کاکوتی نشان دادند و در بررسی 

ترپینئوول، -به ترکیبات آلفوااسانس گیاه آن عملکرد را 

تیمول و استات ژرانیل موجود در اسانس گیاه کاکوتی 
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نسبت دادند و اینکه کمیت و کیفیت آن مواد موثره در 

های مختلف و عملکرد ضدباکتریایی آنها نیوز رویشگاه

مت یر گزارش گردیود و ایون موضوو  در توایی تواثیر 

ضود عوامل محیطی در کیفیت مواد مووثره و عملکورد 

ی سواپروفیت هاباکتریایی و ضدقارچی آنها علیه قارچ

و همچنووین سووودوموناس آئروژینوووزا، انتروکوکوووس 

 فکووالیس و باسوویلوس سوورئوس بووه اثبووات رسووید

(Mahboubia et al., 2012). 

ای دیگوور صووالحی و همکوواران نیووز در مطالعووه

ی گوورم منفووی اشریشوویا کووولی، هوواحساسوویت باکتری

سووودوموناس آئروژینوووزا را بووه کلبسوویال پنومونیووه و 

تورپینن -ترکیبات سوینئول، کوارواکرول، تیموول، گاموا

اسووانس دو گیوواه زنیووان و کوواکوتی نسووبت دادنوود کووه 

عملکرد ضدباکتریایی آنها بسته به کیفیت و کمیوت آن 

مواد موثره در رویشگاههای مختلف ت ییر کرده اسوت 

(Salehi et al., 2005; Marino et al., 1999 .) 

Ozturk وErcisli  گیوواه نشووان دادنوود کووه اسووانس

عصواره  نسوبت بوهضدباکتریایی بیشوتری  کاکوتی اثر

کوه  ،پولگونماده آنها این اثرات را به  متانولی آن دارد.

باشود دهنده اسانس کواکوتی مویترکیب اصلی تشکیل

نسووبت دادنوود. آنهووا نشووان دادنوود کووه پولگووون علیووه 

ائروژنووز بوور خووالف سووالمونال انتریکووا و انتروبوواکتر 

 Ozturk and) سوودوموناس آئروژینووزا مووثر اسوت

Ercisli, 2005.) 

ی دیگوور از مهمتوورین اجووزاء ضوود هادر بررسووی

 35-43ترتیوب از تیموول )باکتریال اسوانس زنیوان بوه

درصود( و پاراسویمن  0/37-35) درصد(، گاما ترپینن

 ;Khajeh et al., 2004) درصد( نام بردنود 21-0/15)

Goudarzi et al., 2011.) 

که اثرات مختلف گیاهان دارویی بوومی  از آنجایی

ی ثانویوه آنهوا وابسوته اسوت و هوابه حضور متابولیت

ی ثانویوه هواتجمع متابولیت عوامل محیطی در تولید و

 ,.Davise et alگیاهان دارویوی نقوش مهموی دارنود )

( و تفاوت میزان مواد مووثره در گیاهوان تحوت 1994

تاثیر اقالیم مختلوف و اثورات دارویوی آنهوا بوه اثبوات 

رسوویده اسووت، بنووابراین انجووام تحقیقووات مشووابه در 

منظوور دسوتیابی بوه ترکیبوات های مختلف بهرویشگاه

بهینه ضدباکتریال و تولید داروهای مووثر و کوم خطور 

های عفونی طبیعی در بحث پیشگیری و درمان بیماری

 پیش از پیش ضروری است.

 

 گيري نهاييجهنتي

و  معطورعصواره اتوانولی دو گیواه  پووهش این در

 هوای طبیعوی دربومی زنیان وکاکوتی کوه از رویشوگاه

 آوری شودهشهرستان آزادشهر در استان گلستان جموع

 ی گرم مثبت و گورم منفوی مووردهاعلیه باکتری بودند

باکتریایی  ضد بررسی به خصوص در روش چاهک اثر

ی طبیعی با منشأ هاکه فراورده آنجاییو از  ندنشان داد

گیوواهی نقووش مهمووی در یووافتن دارو جهووت درمووان 

هووا دارنوود و بووا توجووه بووه افووزایش مقاومووت بیموواری

هوای بیمواریزا جسوتجوی بیوتیکی در میان باکتریآنتی

باشود. مواد ضدمیکروبی جدید بسیار حائز اهمیت موی

ترکیبوات چنین مطالعه متابولیسم و مکانیسم عمول هم

تواند بوه سواخت داروهوای موجود در این گیاهان می

 جدید و موثرکمک کند.
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