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Abstract: 

 

Background: The general tendency of the community to use herbal medicines is due to prove 

the destructive effects of chemical drugs and environmental pollution. This study aimed to 

investigate the Anti-bacterial properties of P. gnaphalodes extract on some gram-positive and 

negative bacteria. 

Materials and Methods: In this study, all of the organs of the P. gnaphalodes plant was dried 

in the shade in the summer of 2016 after collection. The Anti-bacterial effect of the plant was 

measured on Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus 

cereus to obtain the best extraction method. Next, 15 ml of Muller-Hinton-Agar medium was 

mixed with concentrations of 10 - 5.2 - 0.25 - 0.625 and 20 mg/ml of the extracts and 104 CFU 

/ml of the bacterium was inoculated and cultured after growing the colonies. In order to 

determine the MIC and MBC, the same volumes of 105 CFU/ ml were inoculated into Muller 

Hinton broth medium containing different concentrations of herbicide extracts. The culture 

medium was incubated for 24 hours at 37 ° C.  

Results: Concentration of 20 mg/ml had the most effect on inhibition of Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus cereus bacteria, which was 

eliminated for 90, 68, 75 and 90% bacteria, respectively. MIC and MBC of Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus cereus were obtained at 25, 

50, 50, 70, 50, 80 and 30 and 50 mg/ml, respectively. 
Conclusion: The results showed that the extract of P. gnaphalodes has anti-bacterial effects 

on some gram positive and negative bacteria. 
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برخی از  یرو Pulicaria gnaphalodes ضهیه علف اهیگ عصاره ضدباکتریایی اثرات
 یمنف و مثبت گرم یهایباکتر
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   مقدمه

 پزشکی علم بزرگ هایچالش از یکی عفونی، هایبیماری

 هدای بیوتید  آنتدی  تولیدد  آن، بعت به و است یکم و بیست قرن در

 روزافدزون  گسترش حال، عین در .یابدمی افزایش روزروزبه جدید

 را عفدونی  هدای بیماری درمان ها،بیوتی آنتی به باکتریایی مقاومت

 سدمت  بده  نمحققا امروزه رو،این از است؛ کرده پرهزینه و مشکل

 اثدرا   دارابدودن  ضدمن  کده  اندآورده روی گیاهی هایجایگزین

 داروهدای  مصدر   از ناشدی  جدانبی  عدوار   فاقد ضدباکتریایی،

  .[1] هستندنیز  شیمیایی
 

دانشججه ب به اشجج    محجط،   به اشجج  مهن سجج  ارشج   کارشناسجج  یدانشجو   .1

 ایران کرمان   کرمان پزشه  عل م دانشگاب

 کرمان  پزشه  عل م دانشگاب محط،  ش به ا مهن س  تحقطقات مرکز استاد  .2

  ایران کرمان 

 ایران کرمان  کرمان  پزشه  عل م دانشگاب داروسازی  دانشه ب استاد  .3

  مسؤول: نویسنده نشانی *

 محجط،  به اشج   مهن سج   تحقطقجات  مرکجز   بجا   هفج   بزرگجراب  ابتج ای   کرمان

  به اش  دانشه ب  کرمان پزشه  عل م دانشگاب

 034 31325128  دورنویس:                            034 31325128 تلفن:

 yaser.jm1366@yahoo.com الکترونيک: پست

 21/7/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                        19/9/1398 :دریافت تاریخ

 درمدان بدرای   اسدتفاده  مدورد  رسمی گیاهی داروهای تعداد امروزه

 در جهدان  در رسدمی  داروهدای  کل تعداد با مقایسه در ها،بیماری

 با هند و چین :همچون کشورهایی در نسبت این .است فزونی حال

 کشدورهایی  در و مقددار  بداتترین  در ،درصدد  70 از بیش حدود

 .[2] دارد قدرار  پدایینی  حدد  در درصد 20 حدود با آمریکا همچون

 در کده طدوری به است؛ پایینی حد در نسبت این ایران، در متأسفانه

 جامعه عمومی گرایش .[3] باشدمی درصد 5 حدود در حاضر حال

 هایردهفرآو کلی طوربه و گیاهی هایدرمان و داروها از استفاده به

 واسدت   بدوده  افدزایش  به رو اخیر هایسال طی در ویژهبه ،طبیعی

 شدیمیایی  داروهای جانبی و مخرب اثرا  اثبا  آن، علل ترینمهم

 کده  محیطیزیست هایآلودگی ایجاد دیگر سوی از و طر  ی  از

 هدای اسدان   از بعضدی  .[4] باشدد ، میکندمی تهدید را زمین کره

 .اندد شدده  گزارش طبیعی ضدمیکروبی مهم عوامل عنوانبه گیاهان،

 مختلد   هدای اندام از که هستند معطری روغنی مایعا  ها،اسان 

 به گل و غنچه برگ، شاخه، پوست، جوانه، ریشه، دانه، :نظیر ،گیاه

 خدوا   ولؤمسد  فنلدی،  ترکیبدا   عمدده،  طدور به .آیندمی دست

 60 از بدیش  تدا  توانندد می هااسان  .هستند هاسان ا میکروبیضد

 85 تدا  اسدت  ممکدن  اصدلی،  ترکیبا  و باشند داشته ترکیب نوع

 خالصه:

 هدای دگیآلدو  ایجاد و شیمیایی داروهای مخرب اثرا  اثبا  دلیلبه گیاهی داروهای از استفاده به جامعه عمومی گرایش :هدف و سابقه

ز ابرخدی   یرو بدر  ضده یه علد   اهیگ عصاره ضدباکتریایی خوا  یبررس ،تحقیق این از هد  است. افزایشروبهها، آن محیطیزیست

 .است یمنف و مثبت گرم یهایباکتر

 دسدت هبد  بدرای  .گردیدد  خش  سایه در آوریجمع از پ  1395 تابستان در یضهه عل  هایاندام همه مطالعه این در ها:روش و مواد

 شرشدیا ا ائروژیندوزا،  سودموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس هایباکتری روی بر گیاه ضدباکتریایی اثر ،گیریعصاره روش بهترین آوردن

 20 و 10 - 5 -5/2 -25/1 -625/0 هایغلظت با آگار هینتون مولر محیط لیترمیلی 15 ادامه در .شد گیریاندازه سرئوس باسیلوس و کلی

 رشددیافته  هدای کلنی ،کشت از بعد و گردید تلقیح موردنظر باکتری 410CFU/ml نآ به و شد مخلوط هاعصاره از لیترمیلی بر گرممیلی

 مختلد   هایغلظت حاوی براث هینتون مولر محیط به 510CFU/ml شامل یکسان هایحجم MBC و MIC تعیین جهت .دش شمارش

 .شدند انکوبه ساعت 24 مد  به گرادسانتی درجه 37 دمای در کشت هایمحیط .گردید تلقیح هیضه عل  هایعصاره از

 ئروژیندوزا، ا سدودموناس  اورئدوس،  استافیلوکوکوس هایباکتری روی بررا  بازدارنده اثر بیشترین ،لیترمیلی بر گرممیلی 20 غلظت نتایج:

 MBC و MIC شد. انجام حذ  درصد 90 و 75 ،68 ،90 ذکرشده هایباکتری برای ترتیببه که داشت سرئوس باسیلوس و کلی اشرشیا

 50 و 30 ،80 و 50 ،70 و 50 ،50 و 25 سدرئوس  باسیلوس و کلی اشرشیا ائروژینوزا، سودموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس هایباکتری

 آمد. دستهب لیترمیلی بر گرممیلی

 است. ینفم و مثبت گرم یهایباکتربرخی از  یرو بر ضدباکتریایی اثرا  دارای ضهیه عل  اهیگ عصارهکه  داد نشان نتایج گیری:نتیجه

 منفی گرم هایباکتری مثبت، گرم هایباکتری ضدباکتریایی، عوامل گیاهی، هایعصاره هیضه، عل  کلیدی: واژگان

 516-524 صفحا  ،1399دی  - آذر ،5 ارهشم چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                           
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 و همکاران مقدمجمشیدی

 518                                                                                                       5ماره ش |24دوره  |1399|دی-آذر |نامه فیضدوماه

 این انگربی هابررسی از بعضی نتیجه .دهند تشکیل را اسان  درصد

 کامدل  صدور  بده  هدا، اسان  باکتریضد اثرا  که است موضوع

 ،گیداهی  هدای اسان  .[5] است بیشتر اجزا ت ت  اثرا  به نسبت

 وجدود  گیداه  مختل  هایاندام در که هستند معطر و ارفرّ ترکیباتی

 برابدر  در گیداه  از محافظدت  ،هااصلی آن هاینقش از یکی و دارند

 (Asteraceae) کاسنیان خانواده .[6] باشدمی فساد مختل  عوامل

 سددانانکاسددنی راسددته از ایتیددره ،(Compositae) مرکبددان یددا

(Asterales)  آن، از کده  هستند گونه 2000 و  جن 200 شاملو 

 عید توز قایآفر و اروپا ،ایآس در یاگسترده طوربه Pulicaria جن 

 کده  کنندد می رشد ایران در جن  این از گونه پنج .[7] است شده

 ،P. dysenterica ،  P. arabica ،P. gnaphalodes شدامل 

P. salvifolia و vulgaris. .P  هیضده  علد   گیداه  .[8] هستند 

(Pulicaria gnaphalodes) کاسنی خانواده از (Asteraceae) 

 ایدران  در هدا سال برای سنتی طب در که است گیاهانی جمله از و

 درمددان بددرای گیدداه ایددن از .اسددت گرفتدده قددرار اسددتفاده مددورد

 ضددالتهاب،  ضداسدهال،  آن، از پیشدگیری  و شدید هایگرمازدگی

 بومی به توجه با .[9] است شده استفاده کشک  و پوستی بثورا 

 ،فندولی  ترکیبدا   بدودن  دارا و ایدران  در هیضده  عل  گیاه بودن

 از گیداه  ایدن  دارویدی  و غدذایی  مصر  و ارزان و آسان دسترسی

 جهدت  ایمقدمده  تواندمی مطالعه این ،[1] کشور در دور هایزمان

 در باکتریدال آنتدی  عندوان بده  گیاه این هایعصاره از عملی استفاده

 از اسدتفاده  امکدان  هم طریق بدین تا باشد دارویی و غذایی صنایع

 هدر از هم و گردد فراهم صرفه به مقرون و الوصولسهل منبع ی 

 بدر  شیمیایی مواداز  استفاده از ناشی هایخسار  و محصول رفتن

 اعدتيی  جهدت  گدامی  نهایدت  در و شود جلوگیری زیست محیط

 ایدن  آمدده عمدل  به هایبررسی طبق د.شو برداشته معهجا بهداشت

 ایدن  یادشده نکا  به توجه با است. نگرفته صور  کنونتا مطالعه

 یرورا  ضهیه عل  اهیگ عصاره یکروبیضدم اثر دارد نظر در تحقیق

   .دهد قرار بررسی مورد یمنف و مثبت گرم یهایباکتربرخی از 

 

 هاروش و مواد

 العهمط انجام زمان و مکان

 اخيق کد با آزمایشگاهی - تجربی مطالعه این

IR.KMU.REC.1395.268 مرکز در 1395 سال لاوّ نیمه در 

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه محیط بهداشت مهندسی تحقیقا 

 .پذیرفت انجام

 نمونه آوریجمع

 از 1395 تابستان در پژوهش این در موردمطالعه گیاه

 گیاه این برگ و ساقه ،گل شامل که شد آوریجمع طب  دشت

 بخش در ،آوریجمع از بعد گیاه گردید. خش  سایه در کهبود 

 قرار علمی یدأیت و ییشناسا مورد کرمان دانشگاه شناسیزیست

 در گیاه اثر وشد  تعیین آزمایش انجام مسیر بهترین ادامه در .گرفت

 گرفت. قرار آزمایش مورد مختل  هایغلظت

 آزمایش مانجا مسیر بهترین نتعیی

 گدرم  3 بده  مقطدر  آب لیتدر میلی 3 ،آبی عصاره تهیه برای

 قدرار  شدیکر  روی بر ساعت 24 مد  به و گردید اضافه گیاه پودر

 و شدد  دکانته تربزرگ ذرا  حذ  جهت موردنظر محلول .گرفت

 دید گرد حذ  pm45/0 ییغشا صافی از عبور با ترکوچ  ذرا 

 هدوا  مجداور   در حاصدل  عصداره  شدده(. اصيح نفوذی )روش

 آب در ،توزین از پ  ،حاصل خش  پودر و شد خش  سرعتبه

 .گرفدت  قرار استفاده مورد آبی عصاره عنوانبه و گردید حل مقطر

 گدرم میلی 20 و 10 - 5 -5/2 -25/1 -625/0 غلظت 6 در عصاره

 گیداه  مختلد   هدای قسدمت  ادامه در .[10] گردید تهیه لیترمیلی بر

 طدب   دشت از 1395 تابستان در (گل و برگ ساقه،) مطالعه مورد

 هدای قسدمت  ،گیداه  عضو بهترین انتخاب منظور به .شد آوریجمع

 تبددیل  پودر به برقی آسیاب وسیلهبه و خش  سایه در آن مختل 

 گیداه  از قسمت هر آبی عصاره ضدمیکروبی فعالیتسپ   و گردید

 روش بهتدرین  یدافتن  برای .شد گیریاندازه دیس  انتشار روش به

 بده  گیداه  بدرگ  ،قبدل  مرحلده  نتیجده  به توجه باهم  نمودن خش 

 حددرار  و مسددتقیم حددرار  انجمددادی، کددنخشدد  هددایروش

 بده  آن یباکتریایضدد  فعالیدت  و گردیدد  خش  آفتاب غیرمستقیم

 هدای روش بده  گیدری عصاره .شد گیریاندازه دیس  انتشار روش

 ماسراسیون روش در .گردید انجام ماسراسیون و کلونجر سوکسله،

 مدد   بده  و گردید اضافه گیاه پودر گرم 3 به مقطر آب لیترمیلی 3

 حذ  جهت موردنظر محلول .گرفت قرار شیکر روی بر ساعت 24

 صدافی  از عبدور  بدا  تدر کوچ  ذرا  وشد  دکانته تربزرگ ذرا 

 .1(شدده اصديح  نفدوذی  روش) .گردیدد  حذ  pm45/0 ییغشا

 پدودر  و شدد  خشد   سدرعت  به هوا مجاور  در حاصل عصاره

 عندوان بده  و گردید حل مقطر آب در توزین از پ  حاصل خش 

 غلظدت  6 در عصداره  .[10] گرفدت  قرار استفاده مورد آبی عصاره

 تهیده  لیتدر میلدی  بدر  گرممیلی 20 و 10 – 5 -5/2 -25/1 -625/0

 وسدیله بده نیدز   کلدونجر  و سوکسدله  روش به گیریعصاره .گردید

 بده  آن ضددمیکروبی  فعالیت و گرفت صور  مربوطه هایدستگاه

 الحلّد  بهتدرین  یدافتن  بدرای  .شد گیریاندازه دیس  انتشار روش

 اتدانول  و متدانول  آب، مانندد  مختلد   هدای الحلّ از گیریعصاره

 گیاه پودر گرم 50 مقدار ،قبل مراحل نتایج به توجه با .استفاده شد

 آب متانول، لیترمیلی 250 با جداگانه صور به سایه در شدهخش 
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 ضددمیکروبی  فعالیت و گیریعصاره ماسراسیون روش به اتانول، و

 .شد گیریزهاندا دیس  انتشار روش به آن

 

 کشت محیط و باکتری هایسویه

 ساخت گرمی 100 بندیبسته در هینتون مولر کشت محیط

 بدرای  .شدد  خریداری دانش شیمی شرکت از کانادا کیولب شرکت

 اورئدوس  استافیلوکوکوس هایباکتری ابتدا باکتری هایسویه تهیه

(ATCC-29213)، ائروژیندوزا  سودموناس (27883 ATCC-)، 

-ATCC) سدرئوس  باسیلوس و (ATCC- 25922) کلی اشرشیا

 صدور  بده  هاباکتری این .ندشد داده کشت آزمایشگاه در (9634

 صدنعتی  - علمدی  هدای پژوهش مرکز و انستیتوپاستور از ،لیوفیلیزه

 نگهدداری  ℃70- دمدای  در و تلقدیح  بان  کرایو در و تهیه ایران

 کشدت  حیطم از موردنظر هایباکتری تازه کشت تهیه جهت ند.شد

 .[11] شد استفاده آگار هینتون مولر

 میکروبی سوسپانسیون تهیه

 مدولر  کشدت  محیط لیترمیلی 25 به سویه هر از لوپ ی 

 .گردیدد  اضدافه  میکروبدی  سوسپانسدیون  تهیده  جهت براث هینتون

 تقریبدا   سدلولی  دانسدیته  ،سوسپانسدیون  ایدن  ایجادشدده  کددور  
 برابدر  هنگام تا سپ  نماید.می ایجاد را لیترمیلی بر سلول 5/1×810

 محدیط  توسدط  ،فارلندد مد   5/0 محلول با آن رینو دانسیته شدن

 کدور  و گرفت صور  سازیرقیق آگار هینتون ولرم مایع کشت

 گیدری اندازه نانومتر 625 وجم طول در اسپکتروفتومتر دستگاه با آن

 .[12] دش

 مسدیر  بهتدرین یدافتن   برای 1آگار بر دیس  از انتشار روشکاربرد 

 آزمایش

 حداوی  هدای دیسد   تهیده  برای دیس ، انتشار روش در

 جدذب  شدده رقیق هایعصاره از میکرولیتر 20 میزان ابتدا ،عصاره

 بده  آغشدته  یهدا دیس  سپ  .شد (طب )پادتن بين  هایدیس 

 گرادسانتی درجه 40 دمای با فور داخل ساعت 24 مد  به عصاره

 الحلّد  بده  آغشدته  دیسد   ی  .شوند خش  کامي  تا گرفتند قرار

 هدای دیس  نهایت در .شد گرفته نظر در شاهد عنوانبه نیز مربوطه

 محدیط  روی بدر  منظم فواصل با پن  توسط شعله، کنار در آماده،

 حداوی  هدای پلیدت  تندد. گرف قدرار  باکتری حاوی هینتون مولر کشت

 داخدل  ساعت 24 مد  به یکسان شرایط در عصاره و باکتری کشت

 .[13] شدند گذاریگرمخانه گرادسانتی درجه 37 دمای با انکوباتور

 غلظددت حددداقل و (MIC) مهارکنندددگی غلظددت حددداقل تعیددین

 (MBC) کشندگی

 سدازی رقیق آزمایش توسط هاعصاره ضدمیکروبی فعالیت

 .شدد  انجدام  بدار  سده  هرکدام و NCCLS توصیه براساس و آگار

 هدر  از یکسان هایحجم ،آزمایش این انجام جهت خيصه، طوربه

 - مدولر  محدیط  بده   CFU/ml 501  شامل باکتریایی سوسپانسیون

 گدرم میلی 125 تا 20 شامل مختل  هایغلظت حاوی براث هینتون

 هدای محدیط  سپ  .گردید تلقیح هیضه عل  هایعصاره از لیتر بر

 انکوبده  سداعت  24 مدد   به گرادسانتی درجه 37 دمای در کشت

 بدر  هدا باکتری رشد از که عصاره هر غلظت کمترین MIC .شدند

 غلظدت  کمتدرین  MBC و کندد مدی  جلوگیری کشت محیط روی

 تعیدین شدود،  مدی  هدا بداکتری  مرگ باعث کامل طوربه که عصاره

 نظدر  درهدم   شداهد  نمونده  ی  آزمایش طول در ضمن در .گردید

 .[10] شد گرفته

 مطالعه مورد هایباکتری بر عصاره ثیرأت مقایسه و تعیین

 مختلد   مقدادیر  در هاباکتری حذ  روند تعیین منظور به

 طمحی حاوی لیتریمیلی 15 هایپلیت هیضه، عل  گیاه آبی عصاره

 حدین  در گردید. تهیه استریل شرایط تحت آگار هینتون مولر کشت

 گدراد، سانتی درجه 60-70 دمای در مذکور کشت محیط شدن سرد

 از استفاده با 10/1 نسبت به مختل  هایغلظت در شدهتهیه عصاره

 10 بده  عصداره  سدی سدی  1) گردید اضافه آن به شدهاستریل پیپت

 شدده رقیدق  محلول از رولیترمیک 100 سپ  ؛کشت( محیط سیسی

 هدای پلیدت  از هرکدام روی قبل مرحله در شدهتهیه باکتری حاوی

 کشت شدهاستریل لوپ از استفاده با عصاره و کشت محیط حاوی

 هدای کلندی  تعدداد  کداهش  براسداس  کردنانکوبه از پ  شد. داده

 لیتدر میلدی  هدر  در CFU میدزان  ،کشدت  محیط روی بر رشدکرده

 گردیدد.  محاسبه حذ  صددر منحنی رسم طریق از وشد  گزارش

 شدد.  گرفته کار به نیز شاهد نمونه ی  هاآزمایش طول در ضمندر

 کتداب  در ذکرشدده  هدای روش براسداس  مرحلده  ایدن  آزمایشا 

 .[14] گرفت انجام فاضيب و آب استانداردهای

 آماری تحلیل و تجزیه روش

 کولموگرو  آزمون از هاداده بودننرمال تعیین برای

 زا تربزرگ داریمعنی سطح که جاآن از گردید. استفاده یرنو اسم

 استفاده با هاداده شد. استفاده پارامتری  هایآزمون از ،بود 05/0

 مورد ANOVA آماری آزمون و 22 ویرایش SPSS افزارنرم از

 .[15] ندگرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه

 

  نتایج

 و گیداه  مختلد   هدای قسمت برای دیس  انتشار آزمایش

 و گیریعصاره مختل  هایروش کردن، خش  مختل  هایروش

 4 تدا  1هدای  شدماره  هدای جددول  شدد.  انجدام  مختل  هایالحلّ

 حدداقل  درادامده  باشدد. مدی  هدا آن رشد عدم هاله قطر دهندهنشان
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 است. شده بیان مختل  هایغلظت در هاباکتری حذ  روند و (MBC) کشدندگی  تغلظ حداقل و (MIC) مهارکنندگی غلظت

 

 هایقسمت مورد در لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت از لیترمیلی 5/0 وسیلههب ایجادشده مترمیلی برحسب رشد عدم هاله قطر  -1 شماره جدول

 تکرار( بار سه )میانگین گیاه مختلف
 باکتری

 گیاه اندام
ائروژینوزا وناسسودم سرئوس باسیلوس  اورئوس استافیلوکوکوس  کلی اشرشیا   

10 ± 1 ساقه  60/3 17±  64/2 19±  2 12±  

±12 3 برگ  64/2 18±  2 20±  73/1 13±  

±9 73/1 گل  15/1 15/33±  1 18±  64/2 12±  

 

 هایروش مورد در لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت از لیترمیلی 5/0 وسیلههب ایجادشده مترمیلی برحسب رشد عدم هاله قطر -2 شماره جدول

 تکرار( بار سه )میانگین کردن خشک مختلف
 باکتری

 کردن خش  روش
ائروژینوزا سودموناس سرئوس باسیلوس  اورئوس استافیلوکوکوس  کلی اشرشیا   

±11 46/3 انجمادی کنخش   6 17±  60/2 19±  08/6 12±  

±8 64/2 مستقیم حرار   60/3 13±  1 15±  08/2 9/33±  

±12 1 آفتاب غیرمستقیم حرار   19/5 18±  1 20±  3 13±  

 

 هایروش مورد در لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت از لیترمیلی 5/0 وسیلههب ایجادشده مترمیلی برحسب رشد عدم هاله قطر -3 شماره جدول

 تکرار( بار سه )میانگین گیریعصاره مختلف
 باکتری

 گیریعصاره روش
ائروژینوزا دموناسسو سرئوس باسیلوس  اورئوس استافیلوکوکوس  کلی اشرشیا   

±11 6/3 سوکسله  3 17±  35/4 19±  1 12±  

10 ± 2 کلونجر  73/1 16±  54/8 18±  65/2 10±  

±12 81/7 ماسراسیون  3 18±  2 20±  08/6 13±  

 

 هایروش مورد در لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت از لیترلیمی 5/0 وسیلههب ایجادشده مترمیلی برحسب رشد عدم هاله قطر -4 شماره جدول

 تکرار( بار سه )میانگین مختلف هایالحلّ
 باکتری

 الحلّ
ائروژینوزا سودموناس  

 باسیلوس

 سرئوس

 استافیلوکوکوس

 اورئوس
کلی اشرشیا  

±12 81/7 آب  3 18±  2 20±  08/6 13±  

±9 2 متانول  
64/2 

15±  
19/5 14±  2 10±  

±10 92/5 اتانول  
64/2 

17±  
4 18±  1 12±  

 

 رشد عدم هاله قطر بیشترین 4 تا 1 هایشماره هایجدول طبق

 غیرمستقیم حرار  با کردن خش  روش با گیاه، برگ به مربوط

 پ  ؛بود آب الحلّ و ماسراسیون گیریعصاره روش آفتاب،

 هاله قطر ادامه در و شد مشخص آزمایش مسیر بهترین عنوانبه

 گیاه برگ آبی عصاره مختل  هایغلظت برای رشد عدم

 هایباکتری روی بر ماسراسیون روش با و سایه در شدهخش 

 .است شده داده نشان 5شماره  جدول در مطالعه مورد
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 در شدهخشک یاهگ برگ آبی عصاره مختلف هایغلظت از لیترمیلی 2/0 وسیلههب ایجادشده مترمیلی حسببر رشد عدم هاله قطر -5 شماره جدول

 تکرار( بار سه )میانگین مطالعه مورد هایباکتری روی بر ماسراسیون روش با و سایه

 کلی اشرشیا
 سودموناس

 ائروژینوزا

 باسیلوس

 سرئوس

 استافیلوکوکوس

 اورئوس

 

 باکتری

 (لیترمیلی بر گرممیلی) غلظت
   

6* 6 6 6 25/6 

6 6 2 12±  1 13±  5/12 

6 6 1 14±  56/5 51±  25 

19/5 9±  2 10±  73/1 17±  35/4 18±  50 

08/6 13±  81/7 12±  3 18±  2 20±  100 

 باشد.می عصاره ثیرأت عدم دهندهنشان و چاه  قطر معادل مترمیلی 6 قطر *=

 

 اثر ،آبی عصاره هایغلظت افزایش با 5 شماره جدول نتایج طبق

 .فتیا افزایش مطالعه مورد هایباکتری روی بر ضدمیکروبی

 کشدندگی  غلظدت  حدداقل  و (MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل

(MBC): 

 مهارکنندده  غلظدت  حداقل تعیین جهت MBC و MIC هایتست

 اسددتافیلوکوکوس هددایبدداکتری کشددنده غلظددت داقلحدد و رشددد

 سرئوس باسیلوس و کلی اشرشیا ائروژینوزا، سودموناس اورئوس،

 MBC و MIC نتدایج  دهندده نشدان  6 شدماره  جددول  شد. انجام

 باشد.می مطالعه مورد باکتری روی بر هیضه عل  گیاه آبی عصاره

 

 (Mg/Ml) برحسب هاباکتری روی بر هیضه علف گیاه آبی عصاره MBC و MIC نتایج -6 شماره جدول
کلی اشرشیا ائروژینوزا سودموناس  سرئوس باسیلوس  اورئوس استافیلوکوکوس   باکتری 

(لیترمیلی بر گرممیلی) غلظت  MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC 

- - - - - - - - 20 

- - - - - - - + 25 

- - - - - + - + 30 

- - - - - + - + 40 

- + - + + + + + 50 

- + - + + + + + 60 

- + + + + + + + 70 

+ + + + + + + + 80 

+ + + + + + + + 100 

+ + + + + + + + 125 

 اثر بدون =- اثر دارای +=

 

 هددایبدداکتری MBC و MIC ،6 شددماره جدددول نتددایج طبددق

 و کلدی  اشرشدیا  ائروژینوزا، سودموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس

 50 و 30 ،80 و 50 ،70 و 50 ،50 و 25 سددددرئوس باسددددیلوس

 .آمد دستهب لیترمیلی بر گرممیلی

 بدا  مختلد   مقدادیر  در هدا باکتری حذ  روند 1 شماره نمودار در

 است. شده یسهمقا یکدیگر
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 هیضه علف گیاه آبی عصاره مختلف مقادیر در هاباکتری حذف روند -1 شماره نمودار

 

 

 گیاه عصاره ،انتخابی هایغلظت تمامی در 1 هشمار نمودار طبق

 در .بود مطالعه مورد هایباکتری روی بر بازدارنده اثر دارای

 رب عصاره بازدارنده اثر بیشترین لیترمیلی بر گرممیلی 20 غلظت

 ائروژینوزا، سودموناس اورئوس، استافیلوکوکوس هایباکتری روی

 برای ترتیببه که گردید مشاهده سرئوس باسیلوس و کلی اشرشیا

 .شد انجام حذ  درصد 90 و 75 ،68 ،90 ذکرشده هایباکتری

 درمذکور  هایباکتری حذ  درصد دهندهنشان 1 شماره نمودار

 ANOVA آماری آزمون .باشدمی عصاره مختل  هایغلظت

 هایباکتری حذ  درصد و عصاره غلظت بین داریمعنی رابطه

 (.P=0) داد نشان مختل 

 

  بحث

 عل  گیاه آبی عصاره ضدباکتریایی اثر ،مطالعه این در

 سودموناس اورئوس، استافیلوکوکوس هایباکتری روی بر هیضه

 قرار بررسی مورد سرئوس باسیلوس و کلی رشیااش ائروژینوزا،

 گیاه آبی عصاره که داد نشان تحقیقا  این از حاصل نتایج گرفت.

 ،نتایج این است. ثرؤم مطالعه مورد هایباکتری روی بر هیضه عل 

 کمی نتیجه ایناما  .(P<05/0) باشدمی دارمعنی آماری لحاظ از

 همکارانش و معطر توسط که بود ایمطالعه نتایج با متفاو 

 تازه الکلی عصاره که گردید مشخص و شد انجام (1990)

 شدهآوریجمع Pulicaria gnaphalodes گیاه از شدهاستخراج

 اثرا  دارای مطالعه مورد هایباکتری اکثر روی بر تابستان در

 و تابستانه آبی هایعصاره ضدمیکروبی اثر وباشد می ضدمیکروبی

 بود اغما قابل و ناچیز بسیار ،پاییزه کلیال و آبی هایعصاره

 ترکیبا  در اندکاختي   دلیلبه تواندمی تفاو  این که [16]

 در که هاییتفاو  باشد. گیریعصاره نوع دریا  و گیاه در موجود

وجود  دلیلبه تواندمی شود،می مشاهده ترکیبا  میزان و نوع

 از .[17] باشد ...و تغذیه نوع ژنتی ، رشد، هایمحیط در تفاو 

 گیاه، نوع به توانمی گیاه ثرهؤم مواد نوع و مقدار در ثرؤم عوامل

 هوایی و آب شرایط و گیاه مختل  هایاندام گیاه، رشدی مراحل

 بودن متفاو  دلیلبه تواندمی تفاو  ،تحقیق این در که کرد اشاره

 دریا سطح از ارتفاع جغرافیایی، موقعیت گیاه، منطقه و رشد شرایط

 خوا  در تغییر باعث دتیل این زیرا ؛باشد همنطق خاک و

 به توانمی نتیجه تفاو  دتیل دیگر از گردد.می گیاه ضدمیکروبی

 و حامدی .کرد اشاره مطالعه مورد هایباکتری بودن متفاو 

 اثر و شیمیایی ترکیب روی بر تحقیقی (2014) همکارانش

 که ندداد انجام Pulicaria gnaphalodes اسان  ییضدباکتریا

 را اسان  ضدمیکروبی فعالیت ،مطالعه این از آمدهدستبه نتایج

 از جلوگیری برای سیستم در را آن بالقوه کاربرد و کندمی تأیید

 ماندگاری و امنیت گسترش و اذغ ازیافته انتقال هایباکتری رشد

 همکارانش و گندمی همچنین .[18] دهدمی نشان هاخوراکی

 Pulicaria از ارفرّ آلی ترکیب روی بر تحقیقی (2015)

gnaphalodes و آن اسان  ضدقارچ و ییایضدباکتر خوا  و 

 از آمدهدستبه نتایج که دادند انجام متانولی و اتانولی آبی، عصاره

 امکان و کندمی تأیید را اسان  ضدمیکروبی فعالیت مطالعه این

 رشد از جلوگیری برای ،غذایی مواد در را هاآن از استفاده

 گسترشنیز  و غذایی موادمصر   از ناشی یهاقارچ و هاباکتری
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 از حاصل نتایج .[19] دهدمی نشان غذایی مواد عمر طول و ایمنی

 مورد هایباکتری بر هیضه عل  گیاه آبی عصاره رشد مهار اثر

 در که گونههمان گردد.می مشاهده 6 شماره جدول در مطالعه

 استافیلوکوکوس مورد در MIC ،شودمی مشاهده 6 شماره جدول

 با کلی اشرشیا باکتری در MIC و لیترمیلی بر گرممیلی 25 میزان با

 گونه به نتایج این شد. مشاهده لیترمیلی بر گرمیلیم 50 میزان

 بر اثر کمترین .شودمی دیده 5 شماره لجدو هایداده در مشابهی

 باکتری روی بر اثر بیشترین و کلی اشرشیا باکتری روی

 عبادی مطالعه با کمی ،نتیجه این گردید. مشاهده استافیلوکوکوس

 باسیلوس هاآن مطالعه طی کهطوریبه ؛بود متفاو  همکارانش و

 برابر رد هاباکتری ترینمقاوم هامنفی گرم و ترینحساس سرئوس

 تفاو  دلیلبه دتوانمی تفاو  این که [20] بودند گیاه عصاره

 هایهای شمارهجدول به توجه با .باشد مطالعه مورد گیاه ترکیبا 

 هایباکتری که شودمی استنباط چنین 1 شماره نمودار و 6 و 5

 در منفی گرم هایباکتری به نسبت بیشتری حساسیت مثبت گرم

 از کمتری هایغلظت در و دارند هیضه عل  گیاه عصاره مقابل

 و بهدانی مطالعه نتایج با نتیجه این شوند.یم نابود عصاره

 آبی عصاره هاآن مطالعه طی کهطوریبه ؛بود مشابه همکارانش

 مانند ،منفی گرم باکتری علیه کمی ضدمیکروبی فعالیت ،حنا

 این حالاین با ؛دارد کلی اشرشیا و آئروژینوزا سودوموناس

 هایونهگ علیه خوبی بسیار ضدمیکروبی فعالیت دارای ،عصاره

 در .[21] باشدمی مثبت گرم هایباکتری عنوانبه استافیلوکوک

 انجام (2004) همکارانش و طالعی توسط کهنیز  دیگر ایمطالعه

 گرم از بیشتر مثبت گرم هایباکتری بر سماق عصاره اثر ،گرفت

 نمحققا توسط که جداگانه هایمطالعه در همچنین .[22] بود منفی

 هایباکتری روی بر گیاهی هایعصاره ضدمیکروبی اثردر مورد 

 که رسیدند نتیجه این به ،گرفت صور  منفی و مثبت گرم

 مقاومت ،مثبت گرم هایباکتری با مقایسه در منفی گرم هایباکتری

 علت .[23،24] دهندمی نشان گیاه ترکیبا  به نسبت بیشتری

 هایباکتری سلولی دیواره ساکاریدهایلیپوپلی وجود ،آن احتمالی

 و بزرگ هایمولکول عبور از سدی مانند که باشدمی منفی گرم

 ثرؤم ترکیبا  اکثر که جاییآن از و دنکنمی ممانعت گریزآب

بنابراین  ،دارند گریزیآب ماهیت هااسان  و هاعصاره در موجود

 به دسترسی و نفوذ امکان ،مواد این که گرفت نتیجه چنین توانمی

 دلیل همین به و ارندند را منفی گرم هایباکتری داخل فعال نقاط

 ،مثبت گرم هایباکتری با مقایسه در منفی گرم هایباکتری معموت 

 .[21] دهندمی نشان گیاه ترکیبا  به نسبت بیشتری مقاومت

 مثبت گرم باکتری سلولی دیواره میان از عبور توانایی همچنین

 باکتری سلولی دیواره زیرا ،است منفی گرم هایباکتری از ترآسان

 باشدمی خارجی دیواره تیه فاقد و پپتیدوگلیکان شامل مثبت گرم

 که است آن دهندهنشان 1 شماره جدول از حاصل نتایج .[23]

 روی بر ضدمیکروبی اثر بیشترین دارای ،گیاه برگ آبی عصاره

 باشدمی گیاه هایقسمت دیگر به نسبت مطالعه مورد هایباکتری

 همخوانی همکارانش و یعتمدم مطالعه نتایج با نتیجه این که

 گیاه برگ الکلی و آبی عصاره هاآن مطالعه طی کهطوریبه ؛داشت

 داشت گیاه گل به نسبت بیشتری ضدمیکروبی اثر حقیقی ندتوا

 روش که شودمی استنباط چنین 2 شماره جدول نتایج از .[25]

 به نسبت بیشتری ضدمیکروبی اثر باعث سایه در کردن خش 

 نشان 3شماره  جدول نتایج همچنین. شودیم یگرد هایروش

 اثر دارای ماسراسیون روش توسط شدهگرفته عصارهکه  دهدمی

 باشد.می مطالعه مورد هایباکتری روی بر بیشتری ضدمیکروبی

 روش این در بیشتر ثرهؤم مواد شدن حل آن احتمالی علت

 ارهعص که است این دهندهنشان 4 شماره جدول نتایج .باشدمی

 مورد هایباکتری روی بر بیشتری ضدمیکروبی اثر دارای ،گیاه آبی

 و فرشریعتی مطالعه نتایج با نتیجه این که باشدمی مطالعه

 هاآن مطالعه در کهطوریبه ؛داشت مشابهت (2012) همکارانش

 ولؤمس کهرا  فنولی ترکیبا  بیشترین هیضه عل  گیاه آبی عصاره

 که ایمطالعه در .[1] بود دارا ،هستند عصاره ضدمیکروبی خاصیت

 نشان نتایج ،گرفت انجام (2012) همکارانش و فرشریعتی توسط

 فنلی ترکیبا  از سرشار هیضه عل  گیاه هایعصاره که داد

 با بنابراین .[1] دارد باتیی اکسیدانیآنتی خاصیت نیز وباشد می

 منبع ی  عنوانبه گیاه این از توانمی حقیقت این نتایج به توجه

 غذا صنایع در میکروبیضد و اکسیدانیآنتی ترکیبا  دارای گیاهی

 کرد. استفاده دارو و

 

 گیرینتیجه

 عل  گیاه آبی عصاره که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 مطالعه مورد هایسویه بر توجهیجالب باکتریاییضد اثر هیضه

 فتنیا و  ترکیبا شناسایی زمینه در بیشتر قیقا تح درادامه .رددا

 تواندمی آن فرموتسیون و هیضه عل  گیاه ضدمیکروبی مؤثر مواد

 ثریؤم اقدامکند تا  ممکن را آن از مختل  دارویی اشکال تهیه

 از ناشی یزامسمومیت و عفونی هایبیماری بهبود جهت

 دیگر خوا  به توجه با گیرد. انجام میکروبی، مختل  هایسوش

 کشک  پوستی، بثورا  و ضدالتهاب ضداسهال، نظیر ،گیاه این

 و غذایی مصر  و ارزان و آسان دسترسی ،ایران بودن بومی بودن،

 هیضه عل  گیاه ،کشور در دور هایزمان از گیاه این دارویی

 در وبیضدمیکر ترکیبا  دارای گیاهی منبع ی  عنوانبهتواند می

 .باشد مدآکار و اعتمادابلق ،دارو و غذا صنایع
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 و همکاران مقدمجمشیدی
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   قدردانی و تشکر

 یاسر آقای دانشجویی نامهپایانمقاله حاضر بخشی از 

 بهداشت مهندسی تحقیقا  مرکز در که باشدمی مقدمجمشیدی

 تحقیقا  معاونت حمایت با و کرمان پزشکی علوم دانشگاه محیط

همه  از وسیلهبدین ؛است رسیده انجام به دانشگاه این وریافن و

  .شودمی سپاسگزاری اندرکاراندست

 

References: 

 
[1] Shariatifar N. Quantitative and qualitative study of 

phenolic compounds and antioxidant activity of plant 

pulicaria gnaphalodes. HMS 2012; 17(4): 35-41. [in 

Persian] 

[2] Calixto BJ. Efficacy, safety, quality control, 

marketing and regulatory guidelines for herbal 

medicines (phytotherapeutic agents). BJMBR 2000; 33: 

2. 

[3] Bagheri A, Naghdi BH, Maki ZM, Hemati A, 

Movahedian F. Evaluation of using herbal medicine in 

Isfahan women population. JMP 2005; 15: 4  

[4] Vajargah Sk, motamedi M, vajargah Fk. Study the 

effect of three medicinal herb kinds as Thyme, 

Fennel,and Spearmint in health and cure of animal and 

birds. BAU 2009. [in Persian]  

[5] ATEŞ DA, ERDOĞRUL ÖT. Antimicrobial 

activities of various medicinal and commercial plant 

extracts. TJB 2003; 27(3): 157-62. 

[6] Hojjati M, and Barzegar H. Chemical composition 

and biological activities of lemon (Citrus limon) leaf 

essential oil. NFSR 2017; 4(4): 15-24. [in Persian] 

[7] Ali MS, Saleem M. Chemical constituents of 

Pulicaria gnaphalodes. NPS 1999; 5(3): 134-7. 

[8] Mozafarian V. Lexicon of Iranian plant names. PCV 

Tehran Press, Tehran; 1996. 

[9] Shariatifar N. Qualitative and quantitative study of 

Pulicaria gnaphalodes essential oil and plant extract 

and evaluation of oxidative stability of soya bean oil in 

the presence of plant essential oil and extracts: Thesis] 

TU 2011. [In Persian] 

[10] Behdani M, Ghazvini K, Mohammadzadeh AR, 

Sadeghian A. Antibacterial activity of Henna extracts 

against Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeroginosa. HMS 2009; 15(2): 46-51. [in Persian] 

[11] Oussalah M, Caillet S, Saucier L, Lacroix M. 

Inhibitory effects of selected plant essential oils on the 

growth of four pathogenic bacteria: E. coli, Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria 

monocytogenes. FC 2007; 18(5): 414-20. 

[12] Daneshvar N, Aber S, Dorraji MS, Khataee A, 

Rasoulifard M. Photocatalytic degradation of the 

insecticide diazinon in the presence of prepared 

nanocrystalline ZnO powders under irradiation of UV-C 

light. SAPT 2007; 58(1): 91-8 [in Persian] 

[13] Salehi M, Raeesniya N, Mehrabiyan S. Evaluation 

of the bacterial effect of external methanolic extracts 

Pistacia vera. Journal of Microbiological 

Biotechnology. IAU 2011; 3(10): 53-9. [in Persian] 

[14] Malakootian M, Toolabi A. Determining and 

comparing the effect of nanoparticle cuo, tio  and zno in 

removing gram positive and negative bacteria from 

wastewater. JRHY 2010; 29(2). [in Persian] 

[15] Molana Z, Shahande Z, Ahmadi MH. The effect of 

temperature on bacterial resistance Staphylococcus and 

E. coli to antibiotics. JBUMS 2006; 8(4): 26-31. [in 

Persian] 

[16] Moattar F, Asgari M. The Antibacterial Activity of 

Pulycaria gnaphalodes. JDPS 1990; 1(3): 135-43 . [in 

Persian] 

[17] Hui L, He L, Huan L, XiaoLan L, AiGuo Z. 

Chemical composition of lavender essential oil and its 

antioxidant activity and inhibition against rhinitis-

related bacteria. AJMR 2010; 4(4): 309-13. 

[18] Hamedi H, Rahimikia E, Gandomi H, Abbaszadeh 

S, Shariatifar N. Chemical composition and antibacterial 

effect of essential oil from pulicaria gnaphalodes. 

Turkey Association of Food Technology International 

Congress on FTTAU 2014. [in Persian] 

[19] Gandomi H, Abbaszadeh S, Rahimikia E, 

Shariatifar N. Volatile Organic Compound from 

Pulicaria gnaphalodes and the Antibacterial and 

Antifungal Properties of Its Essential Oil and Aqueous, 

Ethanolic and Methanolic Extracts. JFPP 2015; 39(6): 

2129-34. [in Persian] 

[20] Ebadi A, Monadi A, Pashazadeh M, Zakhireh S. 

Antibacterial effects alcholic extracts of (Astragalus 

hamosus) on gram positive and gram negative bacteria. 

JCPI 2014; 1071-6. [in Persian] 

[21] Behdani M, Ghazvini K, Mohammadzadeh A, 

Sadeghian A. Antibacterial activity of Henna extracts 

against Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeroginosa. THMS 2009; 15(2): 46-51. [in Persian] 

[22] Talei GR, Meshkat AM, Delfan B. Antibacterial 

activity of fruit, leaves extracts of Artemisia persica 

boiss, rhus coriaria, ephedra intermedia and daphne 

mucronata royle of lorestan. UASSH 2004; 19-23. [in 

Persian] 

[23] Kapourchali SS, Aliabadi AA, Ghasemi A, Sadeghi 

SE. Comparing the antibacterial effects of Iranian oak 

galls extract on some Gram-positive and Gram-negative 

plant pathogenic bacteria. BPP 2013; 271-40. [in 

Persian] 

[24] Azizi Tabrizzad N, Seyedin Ardebili M, Hojjati M. 

Investigation of chemical compounds and antibacterial 

activity of  pennyroyal, mint and thyme essential oils. 

FST 2019; 15(85): 447-57. [in Persian] 

[25] Vajargah SK, Motamedi M, Vajargah FK. Study 

the effect of three medicinal herb kinds as Thyme, 

Fennel and Spearmint in health and cure of animal and 

birds. BAU 2009. [in Persian] 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4041-en.html
http://www.tcpdf.org

